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1. Feladatkör, tevékenység, szervezet 

1.1. A Debreceni Egyetem alaptevékenysége 

A Debreceni Egyetem Alapító Okirat szerinti alaptevékenysége 2014-ben: 

A Debreceni Egyetem Alapító Okirata 2014. évben az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) 180. § rendelkezéseinek 

megfelelően a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok 

osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendeletben kihirdetett, 2014. január 1-

től érvényes, alaptevékenység besorolási kód változása miatti kiegészítés értelmében változott, 

kizárólag ebben a körben. 

A Debreceni Egyetemet is érintő változásokról döntött 2013. november 25-i ülésén az 

országgyűlés. A testület elfogadta a „Magyarország 2014. évi központi költségvetését 

megalapozó egyes törvények módosításáról” szóló T/12513. számú törvényjavaslatot, amely 

kimondja, hogy az oktatási intézmények 2014-től nem hozhatnak létre centrumokat. 

Az elfogadott törvénymódosítás számos olyan pontot tartalmaz, ami meghatározta az egyetem 

életét és működési rendjét. Megszűntek 2014. január 1-től a centrumok (Agrár- és 

Gazdálkodástudományok Centruma, Orvos- és Egészségtudományi Centrum) és a 

Tudományegyetemi Karok, így az intézmény új szerveződésben működött tovább. A 

törvénymódosítással teljesebbé vált a 2000-ben elkezdődött integrációs folyamat. Mindez 

számos kihívást, új feladatot jelentett az Egyetem számára, átfogó szervezeti átalakítások váltak 

szükségessé. A változások azonban sem az oktatást, sem a kutatást, sem a gyógyítást nem 

veszélyeztették. 

Fentiek alapján az Egyetem alaptevékenysége nem változott, de a részterületek elkülönítése 

megtörtént, a funkciók letisztultabbá váltak. 

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. 

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 
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oktatás, kutatás és a művészeti tevékenység színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi 

kapcsolatok fejlesztése és ápolása. 

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 Debreceni Egyetem a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény előírása szerint 

hat köznevelési intézmény (2 óvoda, 2 általános iskola, 1 gimnázium, 1 szakképző intézmény) 

fenntartói feladatait látja el.   Ezen feladatokat az egyetem szerkezeti struktúrájának változásáig 

több kar végezte, azonban 2014. január 1-jétől a köznevelési intézmények szakmai felügyeletét 

és irányítását a Debreceni Egyetem Oktatási Igazgatósága látja el. Az egyetem 

pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézményként gyakorló köznevelési intézményeivel 

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

törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításában. A gyakorlati képzés 

céljaira tanüzemet, tangazdaságot üzemeltet. 

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

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, 

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. 
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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 2014. évben 

vállalkozási tevékenységet nem végzett. 

1.3. A Debreceni Egyetem szervezeti felépítése, szervezeti változások 2014-ben, 

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 (2014. augusztus 1-jétől összevonásra 

került a Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Karral. Az új kar neve: 

Gazdaságtudományi Kar.) 

 Gazdaságtudományi Kar (2014. augusztus 1-től, a Gazdálkodástudományi és 

Vidékfejlesztési Kar és a Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar összevonásából jött 

létre.) 

 Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 

 Gyógyszerésztudományi Kar 

 Informatikai Kar 

 Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar (2014. augusztus 1-jétől összevonásra került 

a Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Karral. Az új kar neve: 

Gazdaságtudományi Kar.) 

 Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar 

 Műszaki Kar 

 Népegészségügyi Kar 

 Természettudományi és Technológiai Kar 

 Zeneművészeti Kar 

 

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. 
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Szervezeti változások 

Az előző évekhez képest az alábbi szervezeti változások történtek 2014-ben a Debreceni 

Egyetemen. 

 2014. január 1-jétől Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes 

törvények módosításáról szóló 2013. évi CCIII. törvény, valamint a 10./2013. (XII. 19.) 

szenátusi határozat alapján megszűnt az Orvos- és Egészségtudományi Centrum, az 

Agrár- és Gazdálkodástudományi Centruma továbbá a Tudományegyetemi Karok, és a 

betegellátási feladatok koordinálására Klinikai Központ, az ágazati kutató-fejlesztő, 

innovációs tevékenység, a területi szaktanácsadás, valamint a kutatóintézetek és az 

agrár tangazdaságok működtetésével kapcsolatos feladatok koordinálására pedig 

Agrártudományi Központ jött létre. 

 2014. január 1-jétől az egyetemi sportcélú tevékenység szervezésére Sportközpont 

létesült. 

 2014. február 7–től egyes addigi szervezeti egységek átszervezésével Hallgatói 

Kapcsolatok és Szolgáltatások Központja, Nemzetközi Oktatást Koordináló Központ, 

Gyógyszerfejlesztési Koordinációs Központ kezdte meg működését. Ezen időponttól 

Távérzékelési Központ létesült. 

 2014. február 7-től a Mezőgazdaság-, Élelmiszer- és Környezettudományi Karon 

működő Élelmiszertudományi, Minőségbiztosítási és Mikrobiológiai Intézet neve 

Élelmiszertudományi Intézetre módosult. 

 2014. május 15-től az Általános Orvostudományi Karon a Professzor Tadashi Hirano 

Elektronmikroszkópos és Mikroanalitikai Centrum elnevezése Molekuláris Anatómiai 

Képalkotó és Elektronmikroszkópos Szolgáltató Laboratóriumra, a Klinikai Genomika 

Központ neve Klinikai Genomika és Személyre Szabott Orvoslási Központ névre, a 

Mellkassebészeti Központ Mellkassebészeti Nem Önálló Tanszékre, az Endokrin 

Emlősebészeti Központ Endokrin-Emlősebészeti Nem Önálló Tanszékre módosult. 

Ezen időponttól a Biofizikai és Sejtbiológiai Intézetben Molekuláris Sejtanalitikai 

Szolgáltató Laboratórium, a Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézetben Genomi 

Medicina és Bioinformatikai Szolgáltató Laboratórium kezdte meg működését. A 

Laboratóriumi Medicina Intézetben Klinikai Genetikai Nem Önálló Tanszék és Klinikai 

Laboratóriumi Kutató Tanszék alakult. 

 2014. május 15-től a Bölcsészettudományi Karon Nemzetközi Interregionális 

Társadalomtörténeti Néprajzi Kutatási Központ létesült. 

 2014. május 15-től a Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztés Karon az Agrár-

szakkommunikációs Kihelyezett Tanszék neve Gazdasági-szakkommunikációs 

Kihelyezett Tanszékre, a Kereskedelmi és Marketing Kihelyezett Tanszék neve 

Marketing és Kereskedelem Kihelyezett Tanszékre (Discimus Üzleti Akadémia – 

Debrecen), a Piackutatás és Piacorientáció Kihelyezett Tanszék (Derecske) elnevezése 

Piackutatás Kihelyezett Tanszékre (Szinapszis Kft. – Debrecen), az Agrár-

környezetgazdálkodás Menedzsment Kihelyezett Tanszék neve Környezetgazdálkodás 

Menedzsment Kihelyezett Tanszékre (Tiszatáj Környezet- és Természetvédelmi 

Közalapítvány – Tiszalök), a Gyakorlati Sportszervező Tanszéké (Debrecen) Gyakorlati 

Sportszervező Kihelyezett Tanszékre (Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit 

Kft.) a Gazdaságkutató Kihelyezett Tanszék (Budapest) neve Gazdaságtudományi 

Kihelyezett Tanszékre (Századvég Gazdaságkutató Zrt. – Budapest) változott. Ezen 

időponttól megszűnt a Logisztikai Menedzsment Kihelyezett Tanszék (Debrecen), és 

létrejött a Nemzetközi Számvitel és Kontrolling Kihelyezett Tanszék (National 

Instruments Hungary Kft.). 
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 2014. május 15-től a Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karon Pszichológia és 

Gyógypedagógia Tanszék létesült. 

 2014. május 15-től a Mezőgazdaság-, Élelmiszer- és Környezettudományi Karon 

Élelmiszertechnológiai Intézet, továbbá Vízkészletgazdálkodási és 

Környezettechnológiai Tanszék (Aquaprofit Kft.) jött létre. 

 2014. május 15-től a Népegészségügyi Karon Egészségügyi Világszervezet 

„Társadalmi Sebezhetőség és Egészség” Kollaborációs Központja létesült. 

 2014. május 15-től a Természettudományi és Technológiai Karon a Mikrobiális 

Biotechnológiai és Sejtbiológiai Tanszék neve Biotechnológiai és Mikrobiológiai 

Tanszékre, a DE-ATOMKI Környezetfizikai Tanszék neve Környezetfizikai 

Kihelyezett Tanszékre módosult. 

 2014. május 15-től az Agrártudományi Központban Észak-alföldi Regionális 

Szaktanácsadási Központ és Szak- és Felnőttképzési Központ kezdte meg működését. 

 2014. augusztus 1-jével a 8./2013. (XII. 19.) szenátusi határozat alapján egyesült a 

Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar és a Gazdálkodástudományi és 

Vidékfejlesztési Kar. A létrejött új kar neve: Gazdaságtudományi Kar. Az új kar 

szervezeti struktúrájának kialakításakor egyes tanszékek összevonására, és a 

tanszékeknek már meglévő, de átnevezésre került, illetve újonnan alakult intézetekbe 

tagolására került sor. 

 2014. augusztus 1-jétől a Gazdaságtudományi Karon az Agrárközgazdasági Kihelyezett 

Tanszék (Agrárgazdasági Kutató Intézet – Budapest) neve Vidékgazdasági Kihelyezett 

Tanszékre módosult. Ezen időponttól megszűnt a Környezetgazdálkodás Menedzsment 

Kihelyezett Tanszék (Tiszatáj Környezet- és Természetvédelmi Közalapítvány – 

Tiszalök). 

 2014. szeptember 26-tól az Általános Orvostudományi Karon megszűnt az 

Egészségügyi Menedzserképző Központ, a Klinikai Fiziológiai Nem Önálló Tanszék, a 

Sejtbiológiai Nem Önálló Tanszék, Biofizikai Nem Önálló Tanszék, Biomatematikai 

Nem Önálló Tanszék megnevezéséből pedig törlésre került a Nem Önálló kifejezés. 

 2014. szeptember 26-tól az Egészségügyi Karon integrált központok jöttek létre: 

Oktatási Központ, Tudományos Központ, Igazgatási Központ, melyek további, központ 

illetve egyéb elnevezésű szervezeti egységeket foglalnak magukban. 

 2014. szeptember 26-tól a Gazdaságtudományi Karon létrejött kihelyezett tanszékek: 

Rail Cargo Menedzsment Kihelyezett Tanszék (Rail Cargo Hungaria Árufuvarozási Zrt. 

– Budapest) és a Regionális Innovációs és Turisztikai (REGINNOTUR) Kihelyezett 

Tanszék (Euroagro Agrárfejlesztési és Tanácsadó Kft. – Kozárd). 

 2014. szeptember 26-tól a Népegészségügyi Karon az Egészségügyi Menedzsment és 

Minőségirányítási Tanszék részeként Egészségügyi Vezetői Utánpótlásképző Központ 

kezdte meg működését. 

 2014. szeptember 26-tól a Klinikai Központhoz tartozó szervezeti egységek sora 

(egészségügyi szolgáltató egységek) az akkor létrejött Térítéses Betegellátási 

Központtal bővült. 

 2014. december 12-től a Klinikai Központhoz tartozó szervezeti egységek 

(egészségügyi szolgáltató egységek) sora kiegészült a Sejtterápiás Klinikai Osztállyal, 

és ugyanezen időponttól a Klinikai Központhoz tartozó diagnosztikai egységek egyikén, 

a Nukleáris Medicinán belül Radiokémia nevű egység jött létre. 
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A Debreceni Egyetem vezetésében bekövetkezett változások a 2014-es évben:  

Az év folyamán több vezetői megbízásról döntött a Debreceni Egyetem Szenátusa. 2014. július 

1. napjától 3 éves határozott időtartamra Dr. Gaál István hallgatói kapcsolatokért felelős 

rektorhelyettes, Dr. Komlósi István egyetemi tanár az Agrártudományi Központ főigazgatói, 

Dr. Édes István egyetemi tanár a Klinikai Központ főigazgatói, Dr. Maticsák Sándor egyetemi 

tanár a Tanárképzési Központ főigazgatói, Pilishegyi Péter a Hallgatói Kapcsolatok és 

Szolgáltatások Központja főigazgatói vezetői megbízást kapott.  

2014-ben két karon, Az Egészségügyi, valamint a Műszaki Karon volt dékánválasztás. Július 

1. napjától dékáni beosztás ellátására az Egészségügyi Karon Dr. Semsei Imre tudományos 

tanácsadó, valamint a Műszaki Karon Dr. Szűcs Edit főiskolai tanár kapott megbízást.  

A Gazdaságtudományi Kar dékáni beosztásának ellátására 2014. október 15. napjától 2018. 

június 30. napjáig tartó időszakra, a Kari Tanács döntése alapján, Dr. Pető Károly egyetemi 

tanár került kinevezésre. 

2014-ben 12 fő egyetemi tanár és 1 fő tudományos tanácsadó került kinevezésre a Debreceni 

Egyetemre. 

Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere 2014. november 24-én adta át Bács Zoltánnak 

a Debreceni Egyetem kancellári teendőinek ellátásáról szóló megbízási okiratot. A megbízatás 

a 2014. november 15-től 2017. november 17-ig terjedő időtartamra szól. 

1.4. A Debreceni Egyetem takarékossági intézkedései 2014-ben, 

jogszabályváltozások hatása a gazdálkodásra 

Jogszabályváltozások hatása a gazdálkodásra 

A Kormány az elmúlt években több alkalommal hozott kiadást csökkentő intézkedéseket, 

melyek döntően befolyásolták gazdálkodásunkat. 

A 2012. és 2013. évhez hasonlóan 2014. január 1-től a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek 

költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII.29.) Korm. határozat 

alapján a Kormány beszerzési tilalmat rendelt el az intézményi beruházás keretében történő 

bútor, személygépjármű, informatikai eszköz és telefon beszerzése vonatkozásában. A tilalom 

nem vonatkozik a kis értékű tárgyi eszközök (nettó 200.000 Ft-ot meg nem haladó) 

beszerzésére. 

A tilalom alól néhány meghatározott eset mentesült, pl. az Európai Uniós forrásból származó 

bevételek, elkülönített pénzügyi alapok, vagy Országos Tudományos Kutatási 

Alapprogramokból pályázat útján elnyert pénzeszközök terhére történő beszerzéseket 

mentesítette a jogszabály. 

A tilalmak részbeni feloldására kérelem alapján a Miniszterelnökséget vezető államtitkár 

jogosult. 

A Debreceni Egyetem a 2014. év folyamán beszerzési tilalom feloldása céljából kérelmet nem 

nyújtott be. 

Zárolás tekintetében a 2014-es év az Egyetemre nézve kivételesnek tekinthető, ilyen jellegű 

intézkedésre nem került sor. 

A 2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló 1381/2014. (VII. 17.) Korm. 

határozat, majd a 2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló 1381/2014. 

(VII. 17.) Korm. határozat visszavonásáról szóló 1799/2014. (XII. 19.) Korm. határozat a 

Debreceni Egyetemet nem érintette. 
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Az államigazgatási szervezetrendszer átalakításáról szóló 1007/2013. (I. 10.) Korm. határozat 

jellemzően a minisztériumok létszámához kapcsolódó követelményeket írt elő, az egyetemekre 

közvetlen előírásokat nem tartalmazott. 

A céltartalékok előirányzatból történő átcsoportosításáról szóló 1055/2014. (II. 11.) Korm. 

határozat az Egyetemet nem érintette, a fenntartásában üzemelő Bölcsőde alkalmazottainak 

szociális ágazati pótlékának előirányzata a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati 

pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 34/2014. (II. 18.) Korm. rendelet alapján 

érkezett. 

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 2014-ben két alkalommal nyújtott be az irányító szervhez többletbevétel 

előirányzatosítására irányuló kérelmet. A benyújtott kérelmek mindegyike elfogadásra került, 

viszont az elbírálási idő mindkét esetben nagyon sok időt vett igénybe, mely jelentősen 

megnehezítette az előirányzat-rendezést és az év végi zárási előkészületeket. 

Takarékossági intézkedések 

A Debreceni Egyetemen a korábbi években végzett energetikai beruházások eredményeképpen 

2014-ben az alábbi megtakarítások jelentkeztek: 

 a Zeneművészeti Kar épületére napkollektor került felszerelésre a használati meleg víz 

előállításához és megtörtént az épület külső nyílászáróinak cseréje és külső hőszigetelése 

is. Ezzel 2014-ben 1453 GJ energiát takarítottunk meg, melynek értéke: 8.837 ezer Ft. 

 a Hajdúböszörményi Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar területén az épületek 

nagyobb részénél szintén külső hőszigetelés készült és megtörtént a nyílászárók cseréje. 

Az épületek fűtésére pedig korábbi gázkazánok helyett hőszivattyús fűtési rendszer került 

beépítésre, így 2014-ben 4691 GJ hőenergiát takarítottunk meg 23.897 ezer Ft értékben. 

 A DE Böszörményi úti Campus területén KEOP pályázat keretében napelem és 

napkollektoros rendszer valósult meg 2012. augusztusban. 

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

vákuumcsöves napkollektorból álló rendszer, mely az épület használati meleg víz részbeni 

ellátását biztosítja. A kialakított rendszer az éves meleg víz szükséglet mintegy 55-60%-át 

képes biztosítani. A beruházás az épület HMV előállítás hőigényének csökkentésére 

irányult, mely megtakarítás a földgázfelhasználásában jelentkezik. 2014. évben a Veres 

Péter Kollégium épületben üzemelő napkollektoros rendszer mintegy 900 GJ/év hőenergiát 

termelt, mellyel csökkentette az épület földgáz felhasználást. Ez összegben kifejezve 3,8 

Millió Ft/év. 

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

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

melyek a Böszörményi úti Campus villamos energia hálózatába táplálják a megtermelt 

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

villamos energia pedig visszatermelésre kerül az E.ON Zrt. hálózatába. 

2014. évben a két napelemes rendszer mintegy 67 MWh/év villamos energiát termelt, 

mellyel csökkentette a Campus villamos energia felhasználását. Ez összegben kifejezve 2,4 

Millió Ft/év. 



12 
 

A KEOP pályázatokból megvalósuló beruházás az energiaköltség csökkentésén túl a 

levegő tisztaság védelmére és az üvegház hatású gázok kibocsátásának mérséklésére is 

irányult. 

Az Agrártudományi Központ takarékossági intézkedései: 

Energia-felhasználás racionalizálása 

A 2011-2012 években megvalósult KEOP pályázat kapcsán 2014-ben is jelentős 

megtakarítások keletkeztek. A KEOP pályázat keretében megvalósult beruházásokból adódó 

megtakarításokat az 1-3. táblázatok tartalmazzák. 

1. Táblázat:  A DE ATK KEOP projekthez kapcsolódó villamos-energia termelés 

megtakarítások, 2014 

Napelem 

(Villamos energia) 

2014.01.01. – 2014.12.31. időszak 

Termelt villamos energia 

(kWh) 

Értéke  

(ezer Ft) 

Látóképi telep 57 270 2 348 

Összesen 57 270 2 348 

 

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

megtakarítások, 2014 

Napkollektor (Használati 

melegvíz) 

2014.01.01. – 2014.12.31. időszak 

Napkollektor által termelt 

hőmennyiség Földgázra 

átszámolva (m3) 

Értéke  

(ezer Ft) 

Látóképi telep 8 456 1 522 

Összesen 8 456 1 522 

 

3. Táblázat:  A DE ATK KEOP projekthez kapcsolódó hőszigetelésből eredő megtakarítások, 

2014 

Hőszigetelés 

2014.01.01. – 2014.12.31. időszak 

Hőszigetelés által 

megtakarított 

gázmennyiség (m3) 

Értéke  

(ezer Ft) 

Látóképi telep 2 300 1 090 

Összesen 2 300 1 090 
 

 Kisebb megtakarításokat sikerült elérni az épület karbantartás, a víz- és csatornadíj, a 

telekfenntartási kiadások területén is; 

 Öntöző kutak kialakítása; 

 Az egyetemi vezetés döntése alapján elrendelt nyári 2 hét leállás a közüzemi kiadások 

terén az előző évekhez képest kiadáscsökkentést eredményezett; 

 Futárszolgálat: a napi kézbesítések száma valamennyi helyen 3-ról 2-re csökkent. 
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A Klinikai Központ takarékossági intézkedései 

A Kormány 2013. november 25-i döntése következtében - mely szerint 2014. január 1-től a 

Debreceni Egyetemen megszűnnek a centrumok - létrejött a Klinikai központ. Az oktatás 

kutatás és a betegellátás szétválasztását követően 2014. év folyamán a pénzmaradvány és a 

kötelezettségek rendezése is megtörtént a Karok és a betegellátás között. A Klinikai Központ a 

Debreceni Egyetem szervezeti egységeként a gyógyító, megelőző és igazságügyi szakértői 

tevékenység körébe tartozó feladatokat látja el. 

A DE Klinikai Központ 2014. évben eredményesen látta el szakmai feladatait a betegellátás 

területén, gazdálkodását azonban a klinikák megrendeléseinek szigorú ellenőrzése, és a 

személyi juttatásokhoz kapcsolódó kiadások (kereset-kiegészítés, megbízási díjak) csökkentése 

ellenére is egész évben likviditási problémák nehezítették. 

A Centrum betegellátáshoz kapcsolódó bevétele az elvégzett teljesítmények OEP általi 

finanszírozása mellett 2014. évben - többletteljesítés és egyéb finanszírozási intézkedések 

következtében – többlettámogatással egészült ki.  

A Kormány a finanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók 

adósságának rendezésére fordítható működési támogatásról szóló 184/2014. (VII.25.) Korm. 

rendelet alapján 555.849,7 ezer Ft összegű támogatásban részesült a DE Klinikai Központ. A 

többlettámogatás a 2013. november 1. és 2014. május 31. között jelentett és elszámolt aktív 

fekvőbeteg ellátás teljesítménykeretén felüli, legfeljebb 4 százalék többletteljesítményének az 

alapdíj 100 százalékán történő egyszeri díjazása, figyelemmel az ezen időszak alatt elszámolt 

teljesítményekre. A támogatást a lejárt tartozások csökkentésére használtuk fel. 

A működési támogatás mellet 2014. decemberben a DE KK a gyógyító megelőző 

jogcímcsoport maradványa terhére 449.660,1 ezer Ft, a várólista csökkentési program 

keretében - szívsebészeti várólista csökkentése érdekében - további 146.801 ezer Ft 

támogatásban részesült. Ez utóbbi két többlettámogatás, mivel 2014. december végén érkezett 

a DE KK számlájára már csak 2015. évben kerülhet felhasználásra. 

Az 1982/2013. Korm. határozata alapján a beszerzési tilalom kiterjedt a beruházások keretében 

- kivéve kis értékű tárgyi eszköz - történő informatikai eszközök beszerzése, létesítése, valamint 

az egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítésén belül a bútorok személygépjárművek telefon 

beszerzése vonatkozásában. A Kormányhatározatban megfogalmazott tilalom nem vonatkozott 

a pályázati támogatásból beszerzendő tilalom alá eső beszerzésekre 

2014. évben a kormányrendelethez kapcsolódóan beszerzésére nem kért engedélyt a DE 

Klinikai Központ. A beruházási kiadásaink 2014. évben jelentősen csökkentek, a megvalósult 

beruházások szinte teljes mértékben európai uniós pályázati támogatás terhére történt. A 

szükséges karbantartásokat, állagmegóvó javításokat azonban a biztonságos betegellátás 

érdekében el kellett végezni. 
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2. A Debreceni Egyetem 2014. évi szakmai tevékenységének bemutatása 

2.1. Oktatás 

2.1.1. Képzési szerkezet 

A bolognai rendszerben működő alapképzési, mesterképzési és osztatlan szakjaink képzési 

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

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

természetesen nem mindig egyezett meg, ezért az akkreditált (ez jelentette a lehetőséget) és az 

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

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

területre 

  

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

agrár - - 4 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 8 10 9 10 10 10 10

bölcsészet-

tudományi
- - - 12 12 12 12 12 12 11 12 11 12 11 12 11 12 9 12 11

társadalom-

tudományi
- - - 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6

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

jogi 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

gazdaság-

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

közigazgatási 1* 1 2 1 2 1

műszaki - - 3 8 9 8 9 8 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9

orvos- és 

egészség-

tudományi

3 - 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

pedagógus-

képzés
1 - - 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

természet-

tudomány
- - - 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7

művészet - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

sporttudomány 1 1 1 1 1 1 1 1

Összesen 5 1 12 53 58 57 59 58 63 60 63 60 64 60 64 60 66 59 67 62

2004. 2005. 2006.

2007. 2008.
Képzési területek

Osztatlan 

képzési 

szakok 

2006-tól

2011. 2012.2009. 2010. 2014.

Bolognai rendszerű alapképzési szakok

2013.
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5. 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

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

agrár 5 7 5 9 6 9 9 10 10 10 9 11 10 11 11

bölcsészet-

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

társadalom-

tudományi
4 5 3 6 5 6 5 6 6 6 5 6 6

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

jogi 1 1 1 1 1 1 1

gazdaság-

tudományok
2 4 2 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6

közigazgatási 1* 1 1 1 1

műszaki 1 1 1 3 1 4 3 4 4 7 6 7 6 8 7

orvos- és 

egészség-

tudományi

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

pedagógus-

képzés
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

természet-

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

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

hittudomány 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Összesen 21 1 52 15 61 48 68 61 70 65 73 68 77 68 78 71

2011. 2012.Képzési területek 2007. 2013.2008. 2014.

Bolognai rendszerű mesterképzési szakok

2009. 2010.



17 
 

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. 2014-ben a társadalmi tanulmányok 

alapképzési szakkal bővült képzési kínálatunk, így emelve az alapszakok számát 67-re, melyből 

62-n kezdték meg tanulmányaikat a hallgatók. 

2014-ben 6 agrár és 1 műszaki képzési területhez tartozó alapképzési szak duális képzési 

formában történő indításának engedélyezését kérelmeztük a Duális Képzési Tanácstól, 

melyeken való részvételre vonatkozóan 20 együttműködési megállapodás aláírására került sor 

16 vállalati partnerrel, így növelve a hallgatók szakmai kompetenciáját, vállalati üzemeltetési 

ismereteit és vállalati kultúráját. Élve a törvény adta lehetőséggel, az informatika, a 

gazdaságtudományok és a természettudomány képzési területen is tervezzük ezen képzési 

forma kiterjesztését. 

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. 2014-ben képzési 

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

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

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

szakká vált.  

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. 

Tanárképzési kínálatunk bővítését szem előtt tartva 2014-ben újabb osztatlan tanári szakpárokat 

vettettünk nyilvántartásba, így többek között a közösségi művelődés tanárát, valamint az 

erkölcstan– és etikatanárt. 

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

Informatikai Karon, a Természettudományi és Technológiai Karon, valamint a Zeneművészeti 

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

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

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

BA diplomák egy része kevesebb lehetőséget biztosít a munkaerő-piacon, mint a kétszakos 

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

történelem. A nyelvszakos képzésben kiegyenlítettebbek a számszaki adatok: a munkaerő-piac 

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

Az Informatikai Karon nagyon kevés hallgató választja a tanárszakot. Ennek egyértelműen 

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

utáni (esetleg közbeni) informatikusi béreknek. Az IK egyetlen megoldásának jelenleg a 

posztgraduális képzés erősítése látszik. 

Közismert, hogy a középfokú és alapfokú oktatás hiányt szenved természettudományos 

képzettségű tanárokban. Ez a felvételi számadatokban is megmutatkozik. A 

Természettudományi és Technológiai Karon is kezdenek népszerűvé válni a tanárszakok, de 
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még messze nem olyan arányban választják a hallgatók, mint azt a (későbbi) tanári munkaerő-

piac indokolná. 

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

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

álló kapacitás akadályozhatja a létszám emelkedését. 

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. Ez a tendencia nem változott 2014-ben sem, hiszen 164 indítási 

engedéllyel rendelkező szakból mindössze 33 szakon kezdték meg tanulmányaikat a hallgatók. 

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

a képzési formán tanuló hallgatók száma jelentős mértékben növekedett. 

Továbbra is kiemelt feladatként kezeltük az angol nyelvű teljes idejű képzések kínálatának 

fejlesztését. 2012-ben 26 volt az angol nyelvű akkreditált szakok száma, és megjelent az első 

regisztrált, de csak a magyar nyelvű változat akkreditációjával rendelkező angol nyelvű szak. 

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

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

regisztrált képzések száma. 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. 2014-ben már 48 angol nyelvű képzésen rendelkeztünk indítási engedéllyel, 

melyek közül 26 szakon folytattak tanulmányokat hallgatóink. 

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

szociális gazdaság mesterszak sikeres megvalósítása érdekében egyetemünkkel 6 külföldi 

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

fenntartható takarmányozás mesterképzési szak 4 egyetem kooperációjában valósul meg, 

melynek követelményei teljesítésének eredményeként többes oklevelet szerezhet a hallgató. 

2014-ben a felnőttképzési tevékenységet sikerült nem csupán szinten tartani, hanem az 

érdeklődést még inkább felkelteni a tanfolyamok iránt, ennek eredményeként 10,8 %-kal 

növeltük a résztvevők számát. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény új helyzetet 

teremtett a képző intézmények számára, az átmeneti rendelkezésekben foglaltak szerint 2014. 

augusztus 31-ig a régi felnőttképzési jogszabályi rendelkezések alapján indíthatóak voltak 

tanfolyamaink. A 2014. évi megvalósult képzéseink közül a régi típusú felnőttképzési 

tevékenység foglalta el a nagyobb részt, valamint azok az iskolarendszeren kívüli képzések, 

amelyek már nem tartoznak az új felnőttképzési törvény hatálya alá. A 2013. évi felnőttképzés 

törvény szerint 2014-ben 9 OKJ képzést, 1 általános angol nyelvi képzést és 4 „D” képzési 

körhöz tartozó egyéb képzést engedélyeztettünk. 

Az Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központja elsősorban az orvosok, 

a fogorvosok, a gyógyszerészek és a klinikai szakpszichológusok folyamatos továbbképzéséről 

rendelkező miniszteri- és kormányrendeleteknek megfelelően szervez továbbképzéseket. 2013-
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ban ezeken a képzéseken 6.863 fő vett részt, 2014-ben 37,4 %-kal növekedett a résztvevők 

száma. 

A felnőttképzési szolgáltatásokat (pályaorientáció, pályakövetés, képzési tanácsadás, 

elhelyezkedési tanácsadás, pályaorientációs- és korrekciós tanácsadás, álláskeresési technikák) 

az előző évekhez hasonló mértékben vették igénybe. 

6. Táblázat:  2014-ben megvalósult képzések 

Ssz. Egyetemi egység neve 
Képzések száma 

(db) 

A képzésekben 

résztvevők száma 

(fő) 

1. 
Agrártudományi Központ 

5 315 
Észak-alföldi Regionális Szaktanácsadási központ 

2. 
Agrártudományi Központ 

6 344 
Szak- és Felnőttképzési Központ 

3. 
Agrártudományi Központ 

4 49 
(Nyelvi Képzések) 

4. 
Állam- és Jogtudományi Kar 

1 465 
Jogi Továbbképző Intézet 

5. 

Általános Orvostudományi Kar 

204** 9432*** Szak- és Továbbképzési Központ (orvosok folyamatos 

továbbképzése)* 

6. Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 4 32 

7. DExam Vizsgaközpont 1 199 

8. Egészségügyi Kar 2+19 281+2007 

9. Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 18 1772 

10. Klinikai Központ Ápolási Igazgatóság 4 61 

11. Népegészségügyi Kar 1 115 

12. Műszaki Kar 1 9 

13. Természettudományi és Technológiai Kar 1 5 

Összesen 48+223**** 3647+11439**** 

* Az Általános Orvostudományi Kar, a Fogorvostudományi Kar, a Gyógyszerésztudományi Kar az Általános 

Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ képzési adatai között szerepelnek. 

** Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központja által szervezett tanfolyam 

*** Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központja által szervezett tanfolyamok résztvevői 

**** 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet és a 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet által szervezett képzések 

résztvevői 

 

A Debreceni Egyetemen folyó felsőfokú szakirányú szakképzés keretén belül 2014-ben a 

korábbi éveknél kissé kevesebb, 162 általános orvos kezdte meg támogatott szakorvos képzését, 

akik közül 37-en központi gyakornokként, 125-en pedig rezidensként helyezkedtek el a 

Debreceni Egyetemen, vagy a régió kórházaiban. A végzett fogorvosok közül 4-en kaptak 

központi gyakornoki helyet, míg 28-an költségtérítéses képzés keretén belül kezdték meg első 

szakképzésüket. A szakgyógyszerész képzésnél 2 központi gyakornok és 31 költségtérítéses 

rezidens, a szakpszichológus képzésnél pedig 2 gyakornok és 21 költségtérítéses rezidens lépett 

a szakképzési rendszerbe. Ezen kívül - a korábbi évekhez hasonló számban - 36-an jelentkeztek 

második, vagy többedik alapszakképzésre és 18-an ráépített szakképzésre. 2014-ben összesen 

165-en szerezték meg alap szakképesítésüket. 
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A szakorvosok, a szakfogorvosok, a szakgyógyszerészek és a szakpszichológusok 

egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéseként meghirdetett, újonnan bevezetett licenc 

képzés keretén belül 2014-ben 202-en jelentkeztek licencvizsgára.  

Az orvosok, a fogorvosok, a gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú 

szakképesítéssel rendelkezők számára ebben az évben is nagyszámú továbbképzést szervezett 

az egyetem. A 204 továbbképzésen 9.432 fő vett részt. 

2.1.2. Hallgatói létszám 

Az összlétszám folyamatos emelkedése 2012-ben megtorpant, 2013-ban és 2014-ben 

folytatódott a csökkenő tendencia, azonban a visszaesés mérséklődött 4,7%-ról 3,3 %-ra. Az 

országos átlaghoz képest mindhárom évben csekélyebb visszaesés volt tapasztalható, 

köszönhetően a sikeres felvételi eredményeinknek. 

A Debreceni Egyetem átlagolt hallgatói összlétszámait 2005-től 2014-ig az 1. ábra szemlélteti. 

 
1. Ábra:  A Debreceni Egyetem átlagolt hallgatói összlétszámai 2005-2014 Me.: fő 

 

7. 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, 2014-ben pedig 5%-os visszaesés 
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következett be. A hagyományos egyetemi és főiskolai szintű szakokon 2014-ben már nagyon 

lecsökkentek a létszámok, ez indokolt is azok kifutó jellege miatt. 

Az elindított mesterképzések száma 2007 óta, az első mesterképzés megvalósítása óta 2012-re 

68-ra nőtt, azóta 2013-ban és 2014-ben is ennyi 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 csökkenő tendencia 2014-ben 7%-ra 

mérséklődött, így a mesterszakos létszám még mindig megközelíti a 2009-es létszám 

háromszorosát.  

Intézményünk 5 osztatlan szakon folytat képzést: általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, 

jogász, tanári. Az ebben a képzési formában részt vevő hallgatók létszáma 2014-re 1,6 %-kal 

nőtt 2013. évhez képest, köszönhetően az osztatlan tanári szak beindulásának. 

A 2006-ban elindított új típusú felsőfokú szakképzéseknek köszönhetően a hallgatói 

jogviszonnyal rendelkező felsőfokú szakképzésekre járók száma 2011-ig nőtt, de 2012-ben 

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 az induláskor 

még nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, a szakképzési összlétszám újabb 13%-ot 

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

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

többen nyertek felvételt erre a képzési formára.  

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, 2014-ben további 1,5 %-kal nőtt a 

hallgatói létszám. A regisztrált új továbbképzéseket, amelyek száma már 164, a gazdasági 

nehézségek hatására nem sikerült a kívánt mértékben elindítani, 2014-ban 33 működő 

továbbképzésről számolhattunk be, amely az előző évhez képest sajnálatos módon 33,3 %-kal 

csökkent.  

A következő táblázat a tagozatonkénti és a finanszírozási formák közötti megoszlást 

tartalmazza. 

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

(PhD képzés nélkül)                  Me.: fő 

 
 

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 2013. októberi és a 2014. októberi adatokat, 

megállapítható, hogy a „finanszírozott” hallgatók száma 4%-kal, a „fizetős” hallgatók száma 

ennél kisebb mértékben 1%-kal csökkent. Az állami részösztöndíjas hallgatók száma 53-ról 30-

ra változott.  
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támogatott
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ösztöndíjas

Költség-

térítéses
Önköltséges
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támogatott

Állami

ösztöndíjas

Állami 

rész-

ösztöndíjas

Költség-

térítéses
Önköltséges

2013. márc. 10777 3914 41 4861 1927 1115 605 47 2876 1075 27238

2013. okt. 7539 8099 16 4173 3111 614 1119 37 2121 1954 28783

2014. márc. 5977 7990 11 4020 3143 404 1060 38 1744 1900 26287

2014. okt. 3655 11149 6 3356 4124 241 1608 24 1393 2391 27947

Statisztikai

 adat dátuma

Nappali tagozat Levelező, esti, távoktatási tagozat

Összesen
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A doktoranduszok összlétszámának növekvő tendenciája megtorpant, 3,5 %-os visszaesés 

következett be. 

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

Finanszírozási 

forma 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Államilag 

támogatott 
398 415 435,5 439,5 383,5 251,5 117,5 

Állami ösztöndíjas         81 241 388 

Költségtérítéses 396 404,5 451 443 379 234 92 

Önköltséges         63 190 288 

Összesen 794 819,5 886,5 882,5 906,5 916,5 885,5 

 

A hallgatói juttatások belső felhasználásának bemutatása, értékelése 

Intézményünkben a felsőoktatási hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 

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

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

előírt jogosultságokkal a hallgatói juttatások kezelése terén. A 2014. őszi félévtől kezdve az új 

egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzat szerint több korábbi szervezeti egység 

összevonásának eredményeként megalakult központi szolgáltató egység, a Hallgatói 

Kapcsolatok és Szolgáltatások Központja hatáskörébe tartozik az jogszabályok és intézményi 

szabályzatok alapján adható ösztöndíjak hallgatók részére történő kiutalása. 

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 2013/2014-es tanév második félévében 3.709 fő, a 2014/2015-ös tanév első 

félévében 3.276 fő volt, amely 329 fővel kevesebb, mint egy évvel korábban. A két félév közti 

különbséget a júniusban oklevelet szerzett hallgatók jelentik. Az előző évhez hasonlóan a 2014-

es évben 2013-hoz képest mintegy 10 százalékkal csökkent a Bursa ösztöndíjban részesülők 

száma. 
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Miniszteri ösztöndíjban a 2014. tavaszi félévben 68, az őszi félévben 87 külföldi, illetve határon 

túli magyar hallgató részesült a kormányrendelet által meghatározott összegben. 

Kollégiumi támogatás 

A kollégiumi férőhelyek száma – a Campus Hotel diákotthon nélkül – a 2014. tavaszi félévben 

3.931, majd az őszi félévben 3.937 főre módosult. A Debreceni Egyetem 2014-ben 

megállapodást kötött a nyíregyházi Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskolával, 

amelynek saját kollégiumában a DE Egészségügyi Kar 23 fő hallgatója kerül elhelyezésre. Ezt 

a hallgatói létszámot a 2014. őszi félévtől kezdve a DE beépíti a hivatalos FIR statisztikai 

létszámjelentésbe, és az ezen hallgatókra jutó kollégiumi normatívát átutalja a főiskola részére. 

A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumában továbbá a DE 100 fő határon túli magyar, 

miniszteri ösztöndíjas hallgatója kerül elhelyezésre. A 2014. tavaszi félévében megállapodás 

alapján a Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE) összesen 120 férőhelyet 

töltött fel tanító és teológus hallgatóival a Kossuth Lajos III. Kollégiumban. A 2014. őszi 

félévében a DRHE már 137 férőhelyet töltött fel hallgatóival. A korábbi éveknél nagyobb 

DRHE hallgatói létszám oka a DRHE saját kollégiumának folyamatban lévő felújítása. A 

kollégiumokban számos helyet biztosítunk a nemzetközi szerződéses kötelezettség alapján és 

ösztöndíjjal (pl. Erasmus, MÖB ösztöndíjas hallgatók, ISEP) intézményünkben tanuló külföldi 

hallgatók részére (a 2014 őszi félévben 146 fő). A PPP konstrukcióban épített Campus Hotel 

diákotthonba a fent említett férőhelyeken túlmenően a 2013. évben 922 fő nyert felvételt. 

A kollégiumba jelentkező hallgatók tanulmányi eredményük és szakmai, közéleti 

tevékenységük, valamint szociális helyzetük alapján nyerhetnek felvételt, meghatározott, 

egyetemi szinten egységes pontrendszer alapján. A 2014-es szervezeti átalakulás részeként a 

2014. tavaszi félévében a 2014/2015-ös tanévre vonatkozóan meghirdetett kollégiumi felvételi 

eljárástól kezdve bevezetésre került, hogy az egyetem minden hallgatója bármely kollégiumba 

kérheti felvételét. A korábbi években a mesterképzésben részt vevő hallgatókra vonatkozott a 

kollégiumok igény szerinti megválasztása. 

A kollégiumba jelentkező hallgatók felvételi aránya 2014-ben 89 %-os volt, ami országos 

viszonylatban is nagyon magas bekerülési arány. Ezen belül a Hajdúböszörményi 

Kollégiumban minden jelentkező hallgató elhelyezésre került, a legnagyobb túljelentkezés 

pedig a Kossuth Lajos Kollégiumokban és a Campus Hotelben volt megfigyelhető. Az 

egyetemre frissen felvételt nyert elsőéves hallgatók számára átlagosan a hallgatói férőhelyek 

25 %-a kerül elkülönítésre. A kollégiumi férőhelyek feltöltöttsége minden egységben 100%-os.  

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. 
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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 nyolc 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 hetedik teljes költségvetési éve volt a 2014-es év. A DE-n a mind 

a 2013/2014-es tanév második, mind a 2014/2015-ös 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. 

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

alaptámogatásban részesült hallgatók száma               Me: fő 

Megnevezés 2013/2014. 2. félév 2014/2015. 1. félév 

20 %-os kategória 1 511 1 363 

10 %-os kategória 1 093 909 

Más összegű támogatás 

(7.500 – 11.000 Ft/fő/hó) 
1 055 1 080 

Összesen 3 659 3 352 

Elsőévesek alaptámogatása 23 426 

 

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 2014. tavaszi félévben 7.606 fő, az őszi félévben 7.954 fő volt 

jogosult. 

A lakhatási támogatás férőhelybérlésre és fejlesztésre fordítható részéből egyetemi központi 

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

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

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

különbözet. Az ezen költségeken felül megmaradt összeg kollégiumi fejlesztésekre kerül 

felhasználásra. 
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Jegyzettámogatás 

A jegyzettámogatás hallgatói támogatásra szolgáló részét a korábbi rendszer szerint a hallgatók 

az egyetemi jegyzetboltokban, illetve a karok jegyzetforgalmazóinál költhették el. A támogatást 

általában egyetemi kártya, könyvutalvány, valamint készpénz formájában kapták meg. Mivel 

2007. szeptembertől a jegyzettámogatási keret (a tankönyv-, jegyzet-, sport-, kulturális 

támogatási normatíva 56 %-a) szintén beolvadt a szociális ösztöndíjak keretébe, a levásárolható 

könyvutalványok rendszere megszűnt. 

A jegyzettámogatási normatíva jegyzet-előállításra fordítható része 2014-ben 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 2013/2014-es tanév második félévében 183 

fő, a 2014/2015-ös tanév első félévében 180 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 

2013/2014-es tanév második félévében 56 fő, a 2014/2015-ös tanév első félévében 47 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. 

11. Táblázat:  A Debreceni Egyetem külföldi hallgatóinak 2014. október 15-i létszámadatai 

karonként                   Me.: fő 

Kar Nappali tagozat 
Levelező, távoktatási 

tagozat 
Összesen 

ÁJK 26 7 33 

ÁOK 1 799 6 1805 

BTK 149 11 160 

EK 23 5 28 

FOK 364   364 

GTK 214 8 222 

GYFK 2   2 

GYTK 163   163 

IK 194 4 198 

MÉK 63 122 185 

MK 151 6 157 

NK 146 1 147 

TTK 328 4 332 

ZK 5   5 

Összesen 3 627 174 3 801 

 

A különböző képzésekre 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. 2014-ben is folytatódott a korábbi évek 

növekvő tendenciája, amely mind a hallgatók számának emelkedésében, mind az országok 

körének bővülésében megmutatkozott. hiszen már 3.801 külföldi állampolgárságú hallgató 

folytatott tanulmányokat intézményünkben, akik 99 országból érkeztek hozzánk. 
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12. Táblázat:  A Debreceni Egyetem külföldi hallgatóinak 2014. október 15-i létszámadatai 

országonként                   Me.: fő 

Ssz. Ország 

Hallgatók 

létszáma 

(fő) 

Ssz. Ország 

Hallgatók 

létszáma 

(fő) 

1. Afganisztán 1 51. Laosz 1 

2. Albánia 1 52. Lengyelország 18 

3. Algéria 8 53. Lettország 4 

4. Amerikai Egyesült Államok 44 54. Libanon 8 

5. Angola 4 55. Litvánia 2 

6. Ausztria 3 56. Macedónia 1 

7. Azerbajdzsán 10 57. Malajzia 1 

8. Bahrein 1 58. Marokkó 2 

9. Banglades 1 59. Mauritius 11 

10. Belarusz 1 60. Mexikó 3 

11. Belgium 5 61. Mianmar 1 

12. Benin 1 62. Moldova 2 

13. Bosznia-Hercegovina 4 63. Mongólia 3 

14. Brazília 146 64. Namíbia 6 

15. Bulgária 1 65. Németország 23 

16. Burundi 1 66. Nepál 1 

17. Ciprus 46 67. Nigéria 599 

18. Csehország 1 68. Norvégia 68 

19. Dánia 1 69. Olaszország 18 

20. Dél-Afrika 1 70. Oroszország 18 

21. Dél-Korea 98 71. Örményország 1 

22. Egyesült Arab Emirátusok 2 72. Pakisztán 34 

23. Egyesült Királyság 188 73. Palesztina (1988 után) 2 

24. Egyiptom 14 74. Portugália 8 

25. Eritrea 1 75. Románia 379 

26. Finnország 1 76. Sierra Leone 1 

27. Franciaország 33 77. Spanyolország 12 

28. Fülöp-szigetek 2 78. Srí Lanka 4 

29. Ghána 24 79. Svájc 2 

30. Görögország 10 80. Svédország 83 

31. Grúzia 4 81. Szaúd-Arábia 132 

32. Guyana 1 82. Szerbia 6 

33. Hollandia 4 83. Szíria 15 

34. Horvátország 1 84. Szlovákia 98 

35. India 32 85. Szlovénia 2 

36. Indonézia 2 86. Szudán 8 

37. Irak 8 87. Tajvan 28 

38. Irán 262 88. Tanzánia 3 

39. Írország 13 89. Togó 1 

40. Izland 104 90. Törökország 194 
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Ssz. Ország 

Hallgatók 

létszáma 

(fő) 

Ssz. Ország 

Hallgatók 

létszáma 

(fő) 

41. Izrael 265 91. Tunézia 4 

42. Japán 64 92. Türkmenisztán 2 

43. Jemen 3 93. Uganda 11 

44. Jordánia 13 94. Új-Zéland 2 

45. Kambodzsa 1 95. Ukrajna 203 

46. Kamerun 27 96. USA külső kis szigetei 1 

47. Kanada 34 97. Üzbegisztán 12 

48. Kazahsztán 12 98. Vietnám 130 

49. Kenya 6 99. Zimbabwe 1 

50. Kína 122 Összesen: 3 801 

 

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. 2014-

ben az angol nyelvű teljes képzéseken tovább folytatódott a korábban is tapasztalt növekedés: 

2.561 fő tanult 28 különböző szakunkon. Angol nyelvű előkészítő képzésben – közel 

ugyanannyian – 240-n vettek részt. Magyar nyelvű képzéseken 736 fő külföldi állampolgár 

folytatott tanulmányokat. 

Az ERASMUS/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 korábban más néven futó 

programot (köztük az Egész életen át tartó tanulás programot) egyesítve. 

A 2014/2015-ös tanévtől az Erasmus+ program keretében a hallgatói mobilitások a korábbi 

évekhez képest megváltozott feltételekkel valósíthatók meg. A leglényegesebb változások 

között meg kell említeni az európai szinten egységes dokumentumok használatát, a célországok 

megélhetési költségeihez igazított egységes ösztöndíj-rendszert, a szakmai gyakorlatok 

időtartamának módosulását 2-12 hónapra, illetve a frissen végzett diplomások végzést követő 

szakmai gyakorlatának lehetőségét. 

A karok/tanszékek a programban részt vevő partneregyetemekkel bilaterális szerződéseket 

kötnek, amelyekben rögzítik a mobilitás területét, a keretszámokat és az esetleges egyéb 

együttműködési formákat. 2014-től új típusú ERASMUS+ intézményközi megállapodások 

kerültek megkötésre az ERASMUS+ programban részt vevő európai program- és harmadik 

országbeli (partnerország) felsőoktatási intézmények között. Az abban foglalt keretszámokat 

szintén az egyes karok saját kapacitásuk figyelembe vételével határozzák meg. 
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13. Táblázat:  Erasmus/ERASMUS+ partnerek 

Tanév Partner (db) Szerződés (db) 

2010/2011 294 492 

2011/2012 308 461 

2012/2013 322 507 

2013/2014 294 467 

2014/20151 306 523 

 

14. Táblázat:  ERASMUS/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 

2013/2014 153 808 165 328 902 

2014/20152 122 558 173 392 780 

 

Az ERASMUS/ERASMUS+ program hallgatói tanulmányi célú mobilitás típus továbbra is 

nagy érdeklődésre tart számot a Debreceni Egyetem hallgatói körében.  

2013/2014-as tanévben a legtöbb tanulmányi céllal kiutazó hallgató nyelvszakos (35 fő – 

nyelvek és filológiai tudományok), ezt követően a legmobilabbak az üzlet és 

menedzsmenttudományok (12 fő) hallgatói, majd a matematika, informatika, 

bölcsészettudományok (9-9 fő) és utánuk jogász hallgatók (8 fő) következnek. 

15. Táblázat:  ERASMUS/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 

2013/2014 59 204 125 062 

2014/20153 45 196 99786 

 

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, 2013-ig 80-90 fő között mozog a szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatói 

mobilitások száma. A 2013/2014-es évben az Erasmus programmal párhuzamosan futó Campus 

                                                           
1 Az Erasmus+ programban megújított szerződések száma 
2 Benyújtott időközi beszámoló alapján 2015. március 
3 Benyújtott időközi beszámoló alapján 2015. március 
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Hungary Program miatt tapasztalható visszaesés a szakmai gyakorlatok számában. 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. 

2013/2014-as tanévben a szakmai gyakorlat az orvostudományok (27 fő) szakterület hallgatói 

között volt a legnépszerűbb. a többi tudományterület 1-6 fővel képviselteti magát a 

statisztikában. 

Elmondható tehát, hogy azon hallgatók mobilitása a legnagyobb, akik a nyelveket jól beszélik, 

tanrendjükbe beépített gyakorlat szerepel, és többnyire orvosi szakterület hallgatói, ahol a 

szükséges kompetenciák birtokában könnyebben mernek nekivágni az utazásnak. 

16. Táblázat:  Erasmus+ kiutazó hallgatók képzési szintek szerint 4           Me.: fő 
Kiutazó Erasmus+ hallgató (tanulmányi ösztöndíj) 2014/15 

BA 71 

MA (orvos, jogász is) 46 

PhD 5 

Kiutazó szakmai gyakorlatos hallgatók 2014/15 

BA 16 

MA (orvos, jogász is) 23 

PhD 6 

 

A 2014-ben indult 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 2013/2014-es tanév és a 2014/2015-ös tanév 2014. évi időszakát 

tekintve a Debreceni Egyetemen működő 12 hálózat keretében összesen 19 fő (10 oktató, 9 

hallgató) részére fizettünk ösztöndíjat 2.525.000Ft összegben. 

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. 

  

                                                           
4 Benyújtott Erasmus időközi beszámoló alapján 2013.01.28. 
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Kétoldalú cserekapcsolatok, ISEP, Fulbright, Velux, 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. 

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. 

Az utóbbi években a Debreceni Egyetem több távol-keleti egyetemmel épített ki kapcsolatot, 

amelyből hallgatóink is profitáltak, profitálnak. A Chongqing University of Technology évente 

három debreceni hallgató számára teszi lehetővé, hogy kínai nyelvet tanuljon Chongqingban. 

A Wuhan Egyetem évi két hallgatót tud fogadni, azonban tandíjmentességen túl 

kedvezményeket, ösztöndíjat nem biztosítanak hallgatóinknak, így egyelőre nincs nagy 

érdeklődés az általuk kínált program iránt. A Nanjing University of Information Technology 

and Sciences 2014-ben öt ösztöndíjas helyet ajánlott fel a 2015-ös évre, amelyek be is teltek. A 

koreai Inha University-n és a japán Hirosaki University-n jelenleg egy-egy hallgatónk tanul, és 

ezekről az egyetemekről rendre minden évben érkeznek is hozzánk hallgatók. A tavalyi évben 

a japán Josai University-n is tanult hallgatónk a Mizuta-ösztöndíjprogramnak köszönhetően. 

Kétoldalú mobilitás esetén a bejövő hallgató ösztöndíját az 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. 

Egy újabb pályázati lehetőség, mely az anyagilag hátrányos helyzetű hallgatók számára biztosít 

kitűnő lehetőséget, a VELUX Alapítvány féléves tanulmányi ösztöndíja Dániába. Az 

ösztöndíj, amelyre műszaki, gazdasági és informatikai területről lehet jelentkezni, minden 

felmerülő költséget fedez. Félévente 2-12 hallgatónk vesz részt a programban. 

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. A Campus Hungary program által 

kínált ösztöndíjtípusok közül az 1-28 napos rövid egyéni és csoportos tanulmányutak a 

legnépszerűbbek, amelyek hiánypótló módon lehetővé tették a hallgatóknak a néhány napos 

konferenciákon vagy néhány hetes nyári egyetemeken, intenzív kurzusokon való részvételt. A 

CH program által kínált szakmai gyakorlat legrövidebb lehetséges időtartama 29 nap, amely 

sok hallgató képzésébe, terveibe jobban beilleszthető, mint a minimum 3 hónapos (a 2014/15-

ös tanévtől 2 hónapos) Erasmus szakmai gyakorlat. Akárcsak az Erasmus-program keretében, 

a CH program segítségével kiutazó hallgatók között is legnépszerűbb célpont Németország, 

melyet Ausztria, az Egyesült Királyság, Románia és az USA követ, de járt már a programmal 

hallgatónk Nepálban, Brazíliában, Vietnámban, Thaiföldön is. Országos viszonylatban a 

Debreceni Egyetem hallgatói, oktatói a legaktívabbak, az eddigi pályázati ciklusokban a DE-

ről utazott ki külföldre a legtöbb pályázó. 
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17. Táblázat:  Kétoldalú programok, valamint ISEP, Fulbright, Campus Hungary, Velux, 

CEEPUS programok keretében részképzésre kiutazó és beutazó hallgatók 2014-ben     Me: fő 

Partneregyetem/szervezet Kiutazó hallgatók  Beutazó hallgatók  

Jyväskylä-i Egyetem (Finnország) 4 1 

Josai University (Japán) 1 0 

Hirosaki Egyetem (Japán) 3 2 

Almaty Technological University (Kazahsztán) 0 1 

Chongqingi Műszaki Egyetem (Kína) 2 0 

Inha Egyetem (Koreai Köztársaság) 1 5 

Indiana Egyetem (USA) 1 2 

Fulbright 0 0 

ISEP 2 4 

Velux (Dánia) 6 0 

Campus Hungary 1505 0 

CEEPUS 14 9 

Összesen 184 24 

 

18. Táblázat:  Hallgatói mobilitás                Me: fő 

Hallgatói mobilitás Fő 

Részképzésben részt vevő magyar hallgatók 351 

Teljes idejű képzésre fogadott külföldi hallgatók 3282 

Részképzésre küldött és fogadott hallgatók 548 

Erasmus részképzésre küldött hallgatók részére kifizetett támogatás 492 566 € 

 

  

                                                           
5 Az adat csak a részképzésre kiutazó hallgatókat tartalmazza, a rövid tanulmányutakat nem 
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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 2012-2014 

Az egyetemen 2014-ben foglalkoztatott teljes munkaidős oktatók közül 2012-2014. években 

fokozatot szerzettek száma 138 fő. A 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.  

Az egyetemen ódaítélt fokozatok száma 2014. évben 179, 2013-ban 180, 2012-ben 135. 

2014-ben 12 fő professzori, egyetemi tanári és 1 fő tudományos tanácsadói kinevezésre került 

sor. 2013-ban 11 fő professzori kinevezés történt, melyből 9 fő egyetemi tanár, 2 fő főiskolai 

tanár kinevezés. 2012-ben szintén 11 fő kapott professzori kinevezést, 9 fő egyetemi tanár, 2 fő 

főiskolai tanár.  

Az egyetemen 2014-ben 11 fő, 2013-ban 12 fő, 2012-ben 11 fő külföldi állampolgárt 

alkalmaztunk. 

A Ceepus program keretében 2014-ben 11 fő, 2013-ban 13 fő, 2012-ben 10 fő oktatónk 

tartózkodott külföldön. 

Az Erasmus program keretében 2014-ben 58 fő, 2013-ban 99 fő, 2012-ben 69 fő oktató volt 

külföldön. 
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2.1.5. Gyakorló intézmények 

Gyakorló köznevelési intézmények 

Az egyetem az általa fenntartott köznevelési intézmények útján köznevelési feladatként óvodai 

nevelést, általános iskolai nevelést-oktatást, gimnáziumi nevelést-oktatást, és egy többcélú 

intézményével szakközépiskolai, kollégiumi ellátást biztosít. A hat köznevelési intézmény 

közül öt intézmény gyakorló iskolaként működik, amely nagyban segíti a tanárképzést. A 

köznevelési intézmények pedagógusai a jogszabályban előírt végzettséggel, szakképzettséggel 

rendelkeznek, így a nevelő-oktató munka ellátásához a feltételek adottak. Az intézmények 

szakmai irányait meghatározó nevelési, illetve pedagógiai programjai biztosítják a pedagógus 

jelöltek felkészítésének lehetőségét. Az alábbi táblázat a gyakorló intézményekben teljesített 

tanítási gyakorlatok számát mutatja. 

19. Táblázat:  A Debreceni Egyetem gyakorló intézményeiben teljesített tanítási gyakorlatok, 

2013/2014. tanévben, valamint a 2014/2015. tanévben 

Megnevezés 2013/2014. 2014/2015. 
Változás 

(fő) 

Változás 

(%) 

Gyakorlótanítás (nappali tagozat) 98 129 +31 31,6% 

Gyakorlótanítás (levelező tagozat) 20 27 +7 35,0% 

Gyakorlótanítás összesen 118 156 +38 32,2% 

Angol 22 28 +6 27,3% 

Biológia 10 13 +3 30,0% 

Fizika 3 4 +1 33,3% 

Földrajz 12 20 +8 66,6% 

Francia 0 3 +3 300,0% 

Hon- és népismeret 0 0 0 0% 

Informatika 4 3 -1 -25,0% 

Kémia 0 2 +2 200,0% 

Könyvtárpedagógia 0 3 +3 300,0% 

Latin 0 0 0 0% 

Magyar 26 24 -2 -7,7% 

Matematika 12 13 +1 8,3% 

Német 16 16 0 0% 

Pedagógia 0 3 +3 300,0% 

Történelem 38 43 +5 13,2% 

Gyakorlótanítás szakonként összesen 143 175 +32 22,4% 
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Pályázati tevékenységek a köznevelési intézményekben 

A pályázati lehetőségek kellő kihasználásával az intézmények hozzájárulnak a nevelő-oktató 

munka színvonalának emeléséhez. Az alábbi táblázatok a köznevelési intézmények, valamint 

az egyetem sikeres pályázatait mutatják be. 

20. Táblázat:  A DE Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolája sikeres pályázatai 2014-ben 

DE Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolája 

Pályázatot kiíró Pályázat témája Elnyert összeg (Ft) 

ÉÁOP 

„Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája" – 

A mindennapos testnevelés infrastrukturális 

feltételeinek megteremtése 

498 853 539  

Emberi Erőforrások 

Minisztériuma 
Határtalanul program – Erdélyi körút 1 000 000  

TÁMOP 

Szaktárnet - Tanulói képességek, készségek és 

jártasságok mérési eredményeire épülő 

módszertani tartalmak kidolgozása 

1 000 000  

UniCredit Bank Passzold Tovább! – sport és mozgás 80 000  

TÁMOP-6.1.2.A-14/2 Komplex intézményi mozgásprogramok - 

 

21. Táblázat:  A DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma sikeres pályázatai 2014-ben 

DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma 

Pályázatot kiíró Pályázat témája Elnyert összeg (Ft) 

Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő és OFI 

Nemzeti Tehetség 

Programiroda (NTP) 

Az általános iskolai, középiskolai, valamint 

a kulturális intézményekben működő 

tehetséggondozó műhelyek támogatása 

(NTP-TM-13) 

836 000  

Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő és OFI 

Nemzeti Tehetség 

Programiroda (NTP) 

A matematikai, a természettudományos és a 

műszaki, informatikai kompetenciák 

erősítése a köznevelési intézményekben 

(NTP-MTI-13)  

1 000 000  

Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő és OFI 

Nemzeti Tehetség 

Programiroda (NTP) 

A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30, ill. 

60 órás egyéni fejlesztő programok 

kidolgozásának és megvalósításának 

támogatása  

(NTP-EFP-13) 

500 000  

Tempus Közalapítvány (az 

Európai Bizottság 

megbízásából) 

ERASMUS+ program: Iskolák, óvodák 

stratégiai partnersége közoktatási témában 
41 795 Euro 
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22. Táblázat:  A DE Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 

sikeres pályázatai 2014-ben 

DE Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 

Pályázatot kiíró Pályázat témája Elnyert összeg (Ft) 

ESZA Társadalmi 

Szolgáltató Nonprofit 

Kft 

TÁMOP-3.3.10.A-12-

2013-0006 

„Tanulhatsz fejlődhetsz” 

A pályázatba bevont 43 tanulóval (30fő HH-s, 13 

fő HHH-s), 17 mentortanár és 21 fejlesztő 

pedagógus foglalkozott egy vagy két általuk 

kiválasztott, a továbbtanulás szempontjából 

kulcsfontosságú tantárgyból, ezzel is segítve 

tanulásukat és pályaválasztásukat. 

37.249.000 

EMET  

Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő 

TF-2013-UE-5041 

2013-UE-0733 

„Útravaló - MACIKA” Az ösztöndíjprogram célja 

a hátrányos helyzetű tanulók iskolai 

sikerességének elősegítése 

 

2013/14-es tanév 

2013/14-es tanév 

 

5.240.000 

1.510.000 

MATEHETSZ 

Magyar Tehetségsegítő 

Szervezetek Szövetsége 

„Határtalan lehetőség III.” 

Szakmai tanulmányút megvalósítása a Sapientia 

Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

Élelmiszertudományi és Biomérnöki Tanszékére, 

melynek célja az élelmiszeripari ágazatos 

oktatásban részt vevő kiemelkedő képességű 

tanulók tehetséggondozása, külföldi egyetem 

kutatómunkájának a megismerése, a tanulók 

továbbtanulási szándékának erősítése.  

 

190.000 

Educatio Társadalmi 

Szolgáltató Nonprofit 

Kft. 

XXI. századi közoktatás 

TÁMOP 3.1.1-11/1-

2012-0001 

Előminősített Referenciaintézményként 2014. 

októberében pályázat a Referenciaintézményi 

minősítés zárószakaszára (záró minősítés). 

0 

Tempus Közalapítvány 

Comenius Iskolai Együttműködések: Generációk 

Közötti Híd 

Érzékenyítés a generációk együttműködés 

témában, közös programok, projektek. A 

programban öt országból (finn, német, olasz, 

török, magyar) 6 iskola vesz részt 

2013-2015 

20.000 Euro 

 

23. Táblázat:  Egyetemmel közös pályázatok 2014-ben 

Pályázatot kiíró Pályázat témája Elnyert összeg (Ft) 

Európai Unió Európai 

Szociális Alap 

TÁMOP-4.1.1.F-13/1-

2013-0004 

Munkaerő-piaci igényeknek megfelelő gyakorlat 

orientált képzések, szolgáltatások a Debreceni 

Egyetemen élelmiszeripar, gépészet, informatika, 

turisztika és vendéglátás területen.(Munkaalapú 

tudás a Debreceni Egyetem oktatásában) 

7.464.490 

 

Ezen kívül az intézmény részt vesz a Debreceni Egyetemen folyó Szaktárnet pedagógusképzést 

támogató projekt K4 alprogramjában is. 

Téma: oktatófilmek készítése tanárjelölt hallgatók számára tanórai és tanórán kívüli 

tehetséggondozás, iskolai rendezvények, illetve a diákönkormányzat tevékenységei 

témakörökben. 
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24. Táblázat:  A Debreceni Egyetem Gyakorló Óvoda sikeres pályázatai 2014-ben 

Pályázatot kiíró Pályázat témája Elnyert összeg (Ft) 

MATEHETSZ 
Csoportos tehetségsegítő tevékenységek 

megvalósítása 
398 000  

Tempus Közalapítvány Comenius Iskolai Együttműködések 10 000 Euro 

 

25. Táblázat:  A Debreceni Egyetem Óvodája sikeres pályázatai 2014-ben 

Pályázatot kiíró Pályázat témája Elnyert összeg (Ft) 

Magyar Labdarúgó 

Szövetség 
sportág népszerűsítése, utánpótlás-nevelés 70.000 

TÁMOP-1.1.1-12/1 
„Megváltozott munkaképességű emberek 

rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” 
2 fő bére és járuléka 

TAMOP-6.1.2.-11-1- 
Egészségre nevelő és szemléletformáló 

életmódprogram - OVITALITAS 
10.000.000  

 

A Debreceni Egyetem fontos feladatának tarja pályázati források bevonásával köznevelési 

intézményei fejlesztését. Az egyetem 2014-ben két intézményére sikeresen pályázott.  

A DE Kossuth Gyakorló Általános Iskolájában a pályázattal új tornaterem, több tanterem, szebb 

udvar, energiatakarékos, akadálymentesített épület valósult meg. Ezáltal a mindennapos 

testnevelés az intézményben teljes körűen, korszerű körülmények között valósulhat meg. A 

beruházás részeként korszerűsítették az intézmény fűtési rendszerét, kicserélték a nyílászárókat, 

megtörtént a hőszigetelés, továbbá új homlokzatburkolatot kapott az iskola, a tetőre pedig 

napelemek, napkollektorok kerültek. Akadálymentesítették az épület folyosóit, 

mozgáskorlátozottak számára pedig mosdókat építettek. Megszépült az intézmény udvarának 

burkolata, új parkolóhelyek kialakítása történt, valamint térfigyelő kamera vigyáz a 

biztonságra. 

A DE Óvodájában a pályázattal az intézmény nevelési programjának részét képező 

egészségnevelő programhoz kapcsolódóan még inkább erősödött a tudatos egészségre nevelés 

a gyermekek, a szülők és az ott dolgozó pedagógusok, pedagógiai munkát segítők körében. 

26. Táblázat:  Az Egyetem sikeres pályázatai 2014-ben 

Pályázati azonosító Pályázat címe Támogatás összege (Ft) 

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" 

498 853 539 

TÁMOP-6.1.2-11/1-

2012-0813 

OVITALITAS - a DEOEC Napközi Otthonos 

Óvoda egészségre nevelő és szemléletformáló 

programja 

10 000 000 
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Gyermek, és tanulólétszám alakulása a köznevelési intézményekben 

A gyermek és tanulólétszám változását, a pedagógus létszám alakulását az alábbi táblázat 

tartalmazza. Az óvodák közül a nagyobb létszámcsökkenés a gyakorló óvodában tapasztalható. 

Ennek egyik oka, hogy az óvoda 2013-ban a jogszabályi előírásban meghatározott maximális 

csoportlétszámot túllépte, így egyes óvodai csoportok 30 fős gyermeklétszámmal is működtek, 

másrészt városi szinten az óvodáskorú gyermekek számában kisebb csökkenés tapasztalható. 

Az iskolák közül az Arany János Gyakorló Általános Iskolában a tanulólétszám csökkenésének 

oka, hogy több tanuló külföldön folytatja tanulmányait, ezért a tanulói jogviszonyt szünetelteti. 

A Balásházy Gyakorló Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégiumban a tanulólétszám 

csökkenésének oka, hogy 2014-ben egy nyelvi előkészítő osztály nem indult, tekintettel arra, 

hogy a tanulólétszám  a köznevelési törvényben előírt létszámot nem érte el, így ezen tanulók 

az intézmény közgazdasági ágazata 9. évfolyamán kezdték meg tanulmányaikat. A Kossuth 

Gyakorló Gimnáziumban ellenben létszámnövekedés tapasztalható, mivel egy nyelvi 

előkészítő osztály indításával nőtt az osztályok, a tanulók száma. A köznevelési 

intézményekben a pedagóguslétszám nem változott, az adott személyi feltételekkel az 

intézmények el tudják látni feladataikat. 



39 
 

 

27. Táblázat:  Tanulók/óvodások létszámának alakulása, 2013-2014 adatok                            Me.: fő 

Intézmény 

Óvodások/Tanulók 

száma 

Óvodások/Tanulók 

száma 

Évfolyamok száma, 

évfolyamonként osztályok 

száma 

Évfolyamok száma, 

évfolyamonként osztályok 

száma 

Pedagógusok 

száma 

Pedagógusok 

száma 

2013. év 2014. év 2013. év 2014. év 2013. év 2014. év 

DE Gyakorló Óvodája 267 233 10 10 22 22 

DE Óvodája 182 187 8 8 17 17 

DE Arany János 

Gyakorló Általános 

Iskolája 

642 

630    

(Létszámcsökkenés 

oka: tanulói 

jogviszony 

szüneteltetés.) 

Évfolyamok száma: 8 

Osztályok száma 

évfolyamonként: 3, kivéve az 

5. évf., ahol 4 

Évfolyamok száma: 8 

Osztályok száma 

évfolyamonként: 3, kivéve az 

6. évf., ahol 4 

52 52 

DE Kossuth Lajos 

Gyakorló Általános 

Iskolája 

717 717 

8 évfolyam 27 osztály 

1. évfolyam 3 osztály 

2. évfolyam 3 osztály 

3. évfolyam 3 osztály 

4. évfolyam 3 osztály 

5. évfolyam 4 osztály 

6. évfolyam 3 osztály 

7. évfolyam 4 osztály 

8. évfolyam 4 osztály 

8 évfolyam 27 osztály 

1. évfolyam 3 osztály 

2. évfolyam 3 osztály 

3. évfolyam 3 osztály 

4. évfolyam 3 osztály 

5. évfolyam 4 osztály 

6. évfolyam 4 osztály 

7. évfolyam 3 osztály 

8. évfolyam 4 osztály 

57 57 

DE Kossuth Lajos 

Gyakorló 

Gimnáziuma 

825 853 
6 évfolyam: 7.-2, 8.-2, 9.-6, 

10.-4, 11.-5, 12.-5 

7 évfolyam: 7.-2, 8.-2, 9.-6, 

10.-5, 11.-4, 12.-5,13.-1 
64 64 

DE Balásházy János 

Gyakorló 

Szakközépiskolája, 

Gimnáziuma és 

Kollégiuma 

601 589 

kilencedik évfolyamon 7 

osztály, tízedik évfolyamon 5 

osztály, tizenegyedik 

évfolyamon 4 osztály, 

tizenkettedik évfolyamon 4 

osztály, tizenharmadik 

évfolyamon 2 osztály, 

tizennegyedik évfolyamon 1 

osztály. Összesen hat 

évfolyamon: 23 osztály 

kilencedik évfolyamon 5 

osztály, tízedik évfolyamon 6 

osztály, tizenegyedik 

évfolyamon 5 osztály, 

tizenkettedik évfolyamon 4 

osztály, tizenharmadik 

évfolyamon 2 osztály, 

tizennegyedik évfolyamon 1 

osztály. Összesen hat 

évfolyamon: 23 osztály 

53 53 

ÖSSZESEN 3 234 3 209   265 265 
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A Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet tevékenysége 

Látóképi Növénytermesztési Kísérleti Telep 

A 2014. évben 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 a DE MÉK 

oktatóival és kutatóival. A telep termelési és kutatási feladatain túl gyakorlati oktatási 

helyszínként is funkcionált.  

A Látóképi Telep termelési szerkezetében meghatározó szereppel bírt a szántóföldi zöldségek 

termesztése. A csemegekukorica, mint meghatározó növény összesen 75 ha-on került 

elvetésre és betakarításra. A konvencionális csemegekukorica termésátlaga 14,63 t/ha volt, a 

bio fővetésűé 14,96 t/ha, míg a bio másodvetésűé 12,85 t/ha volt. Kiemelendő, hogy a 2013-

hoz képest alacsonyabb felvásárlási árak ellenére, a jó termés következtében 56 millió Ft 

árbevételt értünk el csemegekukoricából.  

A bio zöldborsó termése a kedvező tavaszi időjárás következtében kedvezően alakult (5,66 

t/ha), ami a 2013-as termés több mint háromszorosa. Árbevétele 17,73 millió Ft volt 27 ha 

vetésterület mellett.  

Az őszi búzát 34,66 ha vetésterületről 4,85 t/ha-os eredménnyel, míg a bio búzát 28,55 ha 

területről 4,03 t/ha-os hozammal takarítottuk be, a rendkívüli sárga rozsda járvány ellenére. A 

közepes minőség következtében a konvencionális búzából 7,23 millió Ft, a bio búzából a jó 

minőség miatt 8,26 millió Ft tudtunk realizálni. 

A takarmánykukorica vetésterülete 22,87 ha, 8,26 tonnás fajlagos hozam mellett árbevétele 

6,81 millió Ft volt. A káposztarepce vetésterülete 10,67 ha, a napraforgóé 7,18 ha, 

terméseredménye 3,37 t/ha, illetve 2,2 t/ha volt. A szárazborsó vetésterülete 2,55 ha, termés 

mennyisége alacsony, 1,68 t/ha volt a betakarításkor csapadékos időjárási körülmények 

hatására.  Szükséges kiemelni, hogy a szélsőséges időjárás ellenére elért kedvező termés 

szinteket csak a telepen létrehozott 125 ha-os öntöző telep folyamatos működtetése mellett 

lehetett elérni, melynek felújítása 2013-ban valósult meg. 

A Látóképi telep a fent részletezett termelési tevékenységével nettó 100,972 millió Ft 

árbevételt ért el. Ki kell emelni a mezőgazdasági szolgáltatási tevékenységet is, melynek 2014. 

évben 11,3 millió Ft nettó bevétele volt. Meg kell említeni, hogy a Látóképi Telep személyi 

és gépi állománya végezte a Kismacsi Telep teljes 212 ha területének növényvédelmi 

tevékenységét is. 

A gazdálkodás eredményességének vizsgálatánál fontos kiemelni, hogy 2013-hoz képest az 

átvételi árak 10-15%-al csökkentek ugyan, de a termésátlagok szinten tartásával és javításával 

az árbevételünket tudtuk tartani. 

A telep 2014-es eredményes gazdálkodása teszi lehetővé a 2015-ben realizálódó 

gabonakombájn beszerzésünket, valamint a szervizút rekonstrukcióját és a szociális épület 

egy részének felújítását is. 

Kismacsi Növénytermesztő Telep 

A Kismacsi Növénytermesztő Telep 212,46 ha területen gazdálkodik, melyen 2014. évben az 

alábbi termelést folytatott. 

Területi elosztás és árbevétel tekintetében meghatározó volt a szántóföldi zöldségnövények 

termesztése. 
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A csemegekukorica és zöldborsó 115,85 ha területen került elvetésre és ebből 81,45 millió Ft 

nettó árbevétel keletkezett, ami a Telep növénytermesztésből származó árbevételének 83 %-

a. 

A csemegekukorica termésátlaga 19,55 t/ha volt, ami rekordnak minősíthető, míg a zöldborsó 

6,95 t/ha–os termésátlagával igen kiemelkedő termést produkált. 

A vetésterület nagyságát tekintve az első helyen az őszi búza állt 70,14 ha termőterülettel. A 

fajlagos hozam 4,04 t/ha lett - a rendkívüli sárgarozsda járvány miatt -, ami közepes 

minőséggel párosult. Az őszi búzából 12,09 millió Ft árbevétel folyt be. 

Takarmánykukorica 13,20 ha területen termett, 8,08 t/ha átlagtermést realizálva, 4,56 millió 

Ft árbevétellel. 

Tevékenységének szerves részét képezi az Állattenyésztő telep állatállománya számára 

szükséges szálastakarmány és alomszalma biztosítása, aminek árbevétel tartalma nem jelenik 

meg a Növénytermesztő telep könyvelésében. 

A Telep növénytermesztésből származó nettó árbevétele:   98,112 millió Ft 

Mezőgazdasági szolgáltatásból származó nettó árbevétel:     4,786 millió Ft 

Összes nettó árbevétele 2014-ben:              102,898 millió Ft 

 

Szükséges megjegyezni, hogy a Pallagi Génbank és Gyakorlóhely szántó területén a 

talajmunka műveleteket a Kismacsi Telep végezte el. 

Összegezve a 2014. év gazdálkodását megállapítható, hogy a Kismacsi Növénytermesztő 

Telep eredményes gazdálkodást folytatott. 2015-ben hasonló vetésszerkezet mellett csökkenő 

felvásárlási árakkal és növekvő - főként fenntartási - költségekkel kell számolnunk. 

Pallagi Génbank és Gyakorlóhely 

A Pallagi Génbank és Gyakorlóhely 2014. évben 90 ha területen folytatott gazdálkodást, ebből 

77 ha-on szántóföldi növénytermesztést és közel 13 ha-on termesztett különböző gyümölcs 

fajokat. A Pallagi Gyakorlóhelyen 2014-ben az alábbi növények termesztése folyt a 

feltüntetett eredményekkel. 
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28. Táblázat:  A Pallagi Gyakorlóhelyen termesztett növények 

Növény 
Terület 

(ha) 

Tiszta hozam 

(tonna) 

Fajlagos 

hozam (t/ha) 

Nettó árbevétel 

(millió Ft) 

kukorica 77,36 449,58 5,81 20,68 

alma  3,70 58,95 15,93 1,89 

őszibarack 0,30 0,84 2,8 0,12 

kajszibarack 0,30 1,33 4,43 0,22 

szilva 1,28 11,26 8,8 0,44 

dió 0,95 0 0   

meggy  1,02 4,93 4,84 0,46 

cseresznye 1,24 1,56 1,26 0,29 

szőlő csemege 0,69 2,86 4,15 0,47 

szőlő bor 0,52 0,87 1,68 0,6 

kanna rizoma (db)    4874   0,94 

pomológia  2,00 0   0 

Spárga 0,12 0   0 

Összesen: 89,48 - - 25,58 

 

A 2013. évi rendkívüli fagykár után a 2014. évben kiemelkedő termésmennyiséget tudtunk 

elérni ültetvényeinkben. Az értékesítés feltételei viszont kedvezőtlenek voltak a jó termés 

következtében. 

A kukoricában a kedvezőtlen agroökológiai feltételek - ebből is kiemelve a jellemző 

homoktalajt - ellenére a 2013. évi termés háromszorosát sikerült betakarítanunk a kedvezőbb 

időjárás következtében. 

Kismacsi Állattenyésztési Gyakorlóhely 

A gyakorlati képzéssel párhuzamosan folyik a génmegőrző, tenyésztő és termelő tevékenység 

a telepen. Kiemelendő, hogy a juh ágazatban megindult korszerűsítések és a magas színvonalú 

(dorper, valamint a cigája juh) tenyésztői munka eredményeként a tenyészállat értékesítés 

fellendült. A 2014. évben 62 jerkét és 62 kost sikerült tenyészállatként értékesítenünk, melyek 

árbevétele meghaladta a 8 millió Ft-ot. A bárány (199 db) és vágóállatból (16 db) származó 

árbevétele pedig 3,7 millió Ft-ot ért el.    

2014. évben átadásra került a juh fejőház, illetve tejház, melyben a teszt fejéseket 

végrehajtottuk és a 2015. évtől szeretnénk az üzemszerű működtetést elkezdeni. Ez egy 

hiánypótló elem lesz, amely a tejtermelés és tejgazdaságtan gyakorlati képzés hátterét 

szolgálja. 

A baromfi fajok közül 7 őshonos tyúk fajta fenntartását végezzük, ezen fajtákból tenyész 

tojást, naposcsibét (3.100 db) és előnevelt csirkét (1.200 db) értékesítettünk. Emellett jelentős 

a 300 db tojó hibridtől származó, illetve a tenyésztésben nem hasznosított és így áru tojásként 

értékesített mintegy 16.000 db tojás. A tyúk ágazat összes bevétele 1,6 millió Ft volt.  

A pulyka tenyésztésben 3 őshonos fajtát (bronz, réz, fekete) tartunk fent. Napos, előnevelt, 

tenyész, illetve vágóállatot értékesítettünk 1 millió Ft értékben. Az ágazatról meg kell említeni 

azt a tényt, hogy őshonos támogatás nélkül az őshonos pulyka tenyésztés nem lehet rentábilis. 
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A lótartás és tenyésztés területén az őshonos gidrán fajtát tartjuk fenn, zömében nukleusz 

állományként. Elsődleges hasznosításuk hátas lóként a lovas oktatásban van, melynek 

helyszíne a Lovas Akadémia.  

A lovak, tyúkok, pulykák és a cigája juh fajtafenntartása részét képezi az országos őshonos 

génmegőrzési programnak.  

A telepen a gyakorlati képzés feltételeinek fejlesztése elengedhetetlenül szükséges a jövőre 

nézve, mivel a minőségi gyakorlati oktatás alapfeltétele a korszerű tartástechnológiák, fajták 

és hibridek termelésben történő bemutatása. 

Arborétum, Bemutatókertek 

Növénytermesztési Bemutatókert 

A Bemutatókert a növénytermesztéssel összefüggő gyakorlati képzés fontos bázisa (Látókép 

mellett). A Bemutatókert legfontosabb feladata a Mezőgazdasági mérnök BSc és 

Növénytermesztő mérnök BSc alapszakos hallgatók gyakorlati képzése, foglakoztatásuk 

hetesi gyakorlaton és nyári gyakorlaton. 

A szántóföldi növényfajokból a legfontosabb fajokon belül a fajtákból bemutató parcellákat 

állítottunk be, amelyek a növény- és magfelismerés oktatási követelmények teljesítését is 

segítik. A növénytermesztési bemutató részt a Mezőgazdasági Növénytani, Növényélettani és 

Biotechnológiai diszciplína is használja oktatási céllal. A Bemutatókert egy része a Genetika 

Csoporté, növénynemesítési és génmegőrzési kutatásokat végeznek. 

A Növénytermesztési Bemutatókertben TDK, szakdolgozatos és diplomadolgozatos hallgatók 

is tevékenykednek, az ott folyó munkákból, megfigyelésekből írják a dolgozataikat. 

2014-ben a doktori képzés keretében ott volt Bene Enikő és Egriné Becze Zsófia Judit 

kísérlete. 

Egy kisebb területen Dr. Dezső János a földművelési diszciplína korábbi vezetője állít be 

kísérletet és azt a hallgatóknak gyakorlati képzés keretében mutatja be. 

Növényvédelmi Bemutatókert 

A bemutatókertben 2014-ben gyomirtószer kísérlet beállítása történt kukoricában, 

csemegekukoricában és napraforgóban, gombaölő szer 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. 
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Kertészeti Bemutatókert 

A Kertészeti Bemutatókertben zöldség és fűszernövények termesztése történt szabadföldön és 

6 db fóliaházban (fűszerpaprika, csípős paprika, 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 DTTI gyakorlati oktatásban betöltött szerepe 

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

agrár felsőoktatásban korszerű technikai és technológiai színvonalú Tangazdaság (beleértve 

az Agrárium alaptevékenységi területeit jelentő növénytermesztési, állattenyésztési és 

kertészeti ágazatokat) elképzelhetetlen a versenyképes szakmai tudás megszerzése céljából. 

A különböző ágazati gyakorlati képzéseket a DTTI-ben integrált telepek és gyakorlóhelyek 

látták el.  

A növénytermesztés gyakorlati képzés gerincét a Látóképi Növénytermesztési Kísérleti Telep 

képezi. Egyrészt a nappali képzés hetesi és nyári gyakorlatainak adott helyszínt, másrészt a 

növénytermesztéstan tárgy keretében biztosított feltételeket a gyakorlati órákhoz. A 2014. 

évben a telepen 202 fő Növénytermesztő Mérnök, valamint Mezőgazdasági Mérnök szakos 

hallgató teljesített hetesi gyakorlatot.  

A Növénytermesztési Bemutatókert is gyakorlati képzés bázisát szolgálta 2014-ben összesen 

138 fő vett részt a gyakorlati képzésen, ebből 40 fő tavasszal (Mezőgazdasági mérnök I-II. 

évf, Növénytermesztő mérnök I. évf.). 

Ősszel 60 fő Mezőgazdasági mérnök I-II-III. évf., és Növénytermesztő mérnök I-II. évf., nyári 

gyakorlaton 38 fő vett részt (Mezőgazdasági mérnök I-II. évf., Növénytermesztő mérnök I-II. 

évf.). 

A Kismacsi Állattenyésztési Gyakorlóhely a 2014. évben is a gyakorlati képzés bázisát 

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

gyakorlatoknak, másrészt az állattenyésztéstan tárgy keretében biztosított feltételeket a 

gyakorlati órákhoz. A 2013/14. tanév tavaszi félévében 67 fő, míg a 2014/15. tanév őszi 

félévében 115 fő hallgató vett részt állattenyésztés hetesi gyakorlaton. Emellett a Balásházy 

János Szakközépiskolától érkező nagyszámú diákságnak is lehetőséget adott, mint gyakorlati 

képző hely. 

A Pallagi Génbank és Gyakorlóhely ültetvényi kiváló lehetőséget biztosítottak a kertészeti 

gyakorlati képzéshez. Egyrészt a nappali képzés hetesi gyakorlatainak adott helyszínt, az év 

folyamán 84 fő Kertészmérnök hallgató vett részt gyakorlaton. Másrészt a kertészeti tárgy 

keretében biztosított feltételeket a gyakorlati órákhoz. Emellett kertészeti gyakorlati képző 

bázisát képezte a DE Balásházy János Szakközépiskolának. 

A Kertészeti Bemutatókert és Botanikuskertben óraközi gyakorlatok folytak 2014-ben 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 

következő szakok hallgatói teljesítettek gyakorlatot, mintegy 80 fő hallgató részvételével a 

Kertészeti Bemutatókertben 2014-ben: "Zöldségtermesztés I, II" és "Dísznövénytermesztés I, 
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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 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 2014-ben 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 Mezőgazdasági mérnök BSc, Kertészmérnök BSc szakok, valamint 

felsőfokú szakképzések számára. 

A DTTI PhD képzésben betöltött szerepe 

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

tevékenység helyszínéül is szolgálnak. A Kismacsi Állattenyésztési Gyakorlóhely biztosított 

helyszínt, illetve feltételeket PhD hallgatóknak „dorper juhok közötti genetikai távolság 

becslés” kutatási tevékenységhez. „A mikroelemek hatása a szaporodásbiológiára és a 

hasznos élettartamra a kérődző állatoknál” című kutatási téma szintén az Állattenyésztési 

Gyakorlóhely keretében készül. 

A Látóképi Növénytermesztési Kísérleti Telep a növénytermesztés területén biztosított 

kutatási bázist, illetve feltételrendszert a PhD hallgatóknak 2014-ben. 

A Növénytermesztési Bemutatókertben a 2014-es évben a doktori képzés keretében végzett 

kísérleteket néhány hallgató. 

DE Klinikai Központ klinikái 

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

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

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

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

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

óraszám 77,8%-a gyakorlati képzés, melybe beletartoznak a hallgatók órarendjében heti 

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

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

blokkgyakorlatok során a negyed és ötödéves orvostanhallgatók szemeszterenként 1-1 

hónapot töltenek napi hat órában a DE klinikáin és akkreditált gyakorló képzőhelyein, ahol 

egy tutor felügyelete mellett sajátítják el a legfontosabb klinikai készségeket. 

Ezen kívül a klinikák orvosai részt vesznek a régióból az egészségügyi felsőfokú szakirányú 

szakképzési rendszerbe beiratkozó szakorvos jelöltek oktatásában is, ahol a jelöltek tutori és 

mentori felügyelet mellett végzik a szakképzési programban előírt gyakorlatokat.  

A gyakorlati oktatás ellentételezése részben állami támogatásból, részben saját bevételből 

valósul meg. A hatályos Ftv. 97 §. 4. bekezdése, valamint a DE Klinikai Központ Működési 

rendjének 5 §. 3. bekezdése előírja, hogy a Klinikai Központ a gyakorlati képzésről 

megállapodást kössön az orvos és egészségtudományi képzést végző karokkal. 
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2.2. Tudományos tevékenység 

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. 

2014-ben a kiemelt egyetemi jogcímmel 1 495 252 ezer Ft, a kutatóegyetemi jogcímmel pedig 

789 075 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 2014-ben 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. 

2014. évben több projekt is sikeresen befejeződött az Egyetemen és 91 db új projekt indult el. 

A fenti körbe tartozó K+F célú pályázatok 2014-ben rendelkezésre álló támogatás összege 

2.948.988 ezer Ft volt. A projektek támogatás terhére felhasznált összege az év folyamán 

3.676.581 ezer Ft volt, így a gazdasági év végére a támogatás -727.593 ezer Ft negatív 

egyenleggel zárult. (29. táblázat, közvetve az EU-tól érkező sor) 

A negatív pénzmaradvány oka, hogy a 2007-2013-as programozási időszak a végéhez 

közeledik, a kiadások fedezetéül szolgáló bevételek várhatóan a 2015. év első felében fognak 

megérkezni az egyetem Európai Uniós Programok célelszámolási számlájára. 

A támogatások kötött, célirányos felhasználást követelnek, melyek áthúzódnak a következő 

évre is. 
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29. Táblázat:  K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlása             Me.: ezer Ft 

Forrás megnevezése 

2014. évben 

rendelkezésre 

álló forrás 

2014. évi  

kiadás 
Különbözet 

1 2 3 4=2-3 

I. Költségvetési támogatás összesen 1 211 630 577 669 633 961 

II. K+F feladatra átvett pénzeszközök főbb 

jogcímenként 
      

      - Kut. és Tech. Innovációs Alap 1 435 987 656 949 779 038 

      - MTA (pl. OTKA) 75 148 28 879 46 269 

      - EU (közvetve az EU-tól érkező, volt NFÜ) 2 948 988 3 676 581 -727 593 

      - EU (közvetlenül az EU-tól érkező pénzeszköz) 354 864 610 440 -255 576 

      - Egyéb külföldről átvett pénzeszköz 55 993 20 779 35 214 

      - Egyéb belföldről átvett pénzeszköz 25 333 21 222 4 111 

II. K+F feladatra átvett pénzeszközök összesen 4 896 313 5 014 850 -118 537 

III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra 

biztosított forrásból (vállalkozás is) 
      

     - Külső megbízás, szerződéses tevékenység 1 722 660 1 013 855 708 805 

     - Támogatások saját forrása 167 553 66 828 100 725 

     - Kutatóintézeti saját bevétel 642 992 452 683 190 309 

III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra 

biztosított forrás összesen 
2 533 205 1 533 366 999 839 

Mindösszesen (I+II+III) 8 641 148 7 125 885 1 515 263 

 

2014. évben a K+F projektekhez kapcsolódóan a rendelkezésre álló 8.641.148 ezer Ft forrás 

56,67%-ban teljesült az átvett pénzeszközökből, míg a 7.125.885 ezer Ft kiadás 70,38 %-ban. 

A rendelkezésre álló forrás és a kiadás különbözete 1.515.263 ezer Ft volt, mely az EU-tól 

közvetve érkező pénzeszközök projektjeinek 727.593 ezer Ft-os és az EU-tól közvetlenül 

érkező pénzeszközök projektjeinek 255,576 ezer Ft-os túlköltéséből és a további források 

megtakarításából adódott. 

Kutatási pályázatok száma (hazai és nemzetközi megbontásban) 

A 2014-ben bevételt hozó, futó kutatás-fejlesztési pályázatok száma 265 volt, ezek 

megoszlása a következő: 

30. Táblázat:  A 2014-ben bevételt hozó, futó kutatás-fejlesztési pályázatok      Me.: db 

Hazai pályázat Nemzetközi pályázat Összesen 

208 57 265 

 

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 Általános Orvostudományi Kar kutatói nyerték 

el. A pályázatok első számú forrása az Európai Unió. 
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A kutatás-fejlesztési forrásokban – a pályázatok mellett – jelentős bevételt jelentenek a 

gazdálkodó és más szervezetektől kapott K+F megbízások. Az egyes egységek 2014-ben több 

száz db K+F megbízást tartottak nyilván, melyekből rendelkezésre álló összeg (előző évi 

pénzmaradvánnyal együtt) 1.723 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 2014-ben is számos hazai és nemzetközi konferencián vettek részt, 

melyhez anyagi forrást a kutatási pályázatok biztosították. Az egyetem Külső Kapcsolatok 

Csoportja 687 külföldi konferencia kiutazást regisztrált 2014-ben. 

Saját szervezésű konferenciák száma 

A Debreceni Egyetem – hagyományaihoz híven – 2014-ben is számos hazai és nemzetközi 

szakmai rendezvénynek, konferenciának adott otthont, amelyek összefoglalását a 31. táblázat 

szemléltet. 

31. Táblázat:  Saját szervezésű konferenciák száma            Me: db 

Hazai Nemzetközi Összesen 

143 39 182 

 

Tudományos Diákköri Tevékenység 

A XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2015 tavaszán kerül megrendezésre, 

így a 2014-es év a felkészülés és a helyi konferenciák lebonyolítása jegyében telt. A helyi 

konferenciákon bemutatott előadások alapján a 2015. évi OTDK-ra 444 hallgatónk nevezését 

támogatták a zsűrik. 

2.3. Intézményi Szolgáltatás 

2.3.1. Könyvtár 

Gazdálkodás és humán erőforrás 

A 2014-es év számos változást hozott az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár környezetében. 

Alapvetően átalakult a Debreceni Egyetem szerkezete és a centrumok/TEK megszűnésével 

megváltozott a Könyvtár finanszírozási-adminisztratív kapcsolatrendszere, az ügyintézés 

struktúrája, folyamata is. 

A DEENK 2014. évi gazdálkodását ez a változás, valamint a nemzeti könyvtári speciális 

feladatra elkülönített, 85 millió forintos céltámogatás határozta meg. Könyvtári egységeink 

(13.558 m2) üzemeltetési költsége 196.738 ezer Ft összeggel szerepelt az egyetem központi 

költségvetésében, melyből 10 millió Ft a könyvtár saját bevételeiből került levonásra. A 

költségvetésben tervezett összeget a Könyvtár működési és bevételes kereteiből további 6 

millió Ft összeggel egészítettük ki (portaszolgálat, külsőraktár-bérlet, biztonságtechnikai 

eszközök és gördülőszekrény üzemeltetés stb.).  
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Az előző évektől eltérően a dologi-működési tételt nem könyvtári egységenként, hanem egy 

központi összegként terveztük, majd a szakfeladatoknak megfelelően nemzeti és egyetemi 

feladatokhoz és az ezekhez kialakított két kerethez rendeltük összesen 40 millió Ft (13 millió 

Ft, illetve 27 millió Ft) értékben. 

A DEENK teljes személyi állománya a 2014. december 31-i statisztikai létszám szerint 121 

fő (ebből 6 részmunkaidős). Az év folyamán 1 fő nyugdíjazás, 4 fő gyermekgondozási 

távollét, 5 fő közös megegyezéssel történő felmondása és 2 fő határozott idejű szerződés 

lejárta folytán került sor a hiányzó erőforrás pótlására, helyettesítésére. Az egyetemi 

alaptevékenységeket kiszolgáló oktatás- és kutatástámogatási szolgáltatásokat könyvtárunk a 

saját bevételes forrásaiból egészítette ki, mely a teljes dolgozói létszámra vetítve veszélyesen 

magas arányú (közel 12%). 2014-ben a MANDA program keretében 8 közmunkás segítette a 

könyvtár digitalizálási munkáját. 

A saját bevételek az üzemszerű működésből (beiratkozási, késedelmi díj), az Egyetemi Kiadó 

alá szervezett kiadói, reprográfiai, kötészeti szolgáltatásokból, akkreditált tanfolyamainkból, 

valamint a Fordító Iroda tevékenységéből származnak. 2014-ben a felsorolt jogcímeken 

80.326 ezer Ft összeg teljesült.  

Információszolgáltatás pénzügyi keretei 

Az elmúlt év folyamán kari döntési jogkörbe kerültek a könyvtár által tervezett központi 

információ-szolgáltatások: adatbázis, folyóirat és könyvvásárlási keretek. Egyetemünk 

adatbázis-elérései és adatbázis-alapú elektronikus folyóiratcsomagjainak nagyobb része az 

Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) keretében (95.700.131 Ft), kisebb része 

intézményi előfizetésben érhető el (63.365.693 Ft). 

2014-ben az Uniós tervezési ciklusnak megfelelően jelentős új pályázati lehetőségek nem 

adódtak. Az előző évek pályázati sikereihez kapcsolódva folytattuk az EuropeanaCloud, az 

OpenAIREplus és a Visegrad Fund pályázatokat.  

Állományépítés és szolgáltatások 

Az állományépítés tekintetében továbbra is nagy hangsúly van a kötelespéldányokon. A 

tavalyi évben állományba vett csaknem 37 ezer dokumentum 66%-a ebből a forrásból 

származott, vásárlás mindössze a gyarapodás 12%-át fedezte. A gyarapodás többi részét 

ajándék és csere útján, valamint a Márai IV program által biztosított szépirodalmi és 

szakkönyvek jelentették. Ezeken felül az Egyetemi Kiadó (DUPress) által megjelentetett 

csaknem 600 kiadvány is bekerült az állományba. 

A világméretű tendenciáknak megfelelően alakult a folyóiratok rendelése. Jelentősen 

csökkent a nyomtatott címekre vonatkozó előfizetések száma, míg az elektronikus folyóiratok 

az EISZ, vagy egyetemi intézményi online folyóiratcsomagok révén továbbra is biztosítják az 

információhoz való hozzáférést. Az elérhető indexelő adatbázisok félmillió keresést, a teljes 

szöveges szolgáltatók 330 ezer letöltést regisztráltak felhasználóink részéről. 

A könyvtárközi szolgáltatás továbbra is a magyarországi könyvtárak egyik fontos, jelentős 

felhasználói igényt kiszolgáló tevékenysége. Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben 

(ODR) a DEENK elsősorban kiszolgáló, ami megfelel nemzeti gyűjteményének és széles 

spektrumú nemzetközi állományának. A Rendszerben mozgó dokumentumok között az 

eredeti és az elektronikus formátumok szerepe döntő, a másolat-kérések száma évek óta 

csökkenő tendenciát mutat. 

A 2013-ban megkezdett „kísérlet” folytatásaként, tavaly ismét hosszabbított nyitva tartással 

üzemelt a Kenézy Élettudományi Könyvtár a vizsgaidőszakokban. A kihasználtság adatai és 
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a visszajelzések alapján továbbra is töretlen az olvasói igény az éjszakai nyitva tartási 

periódusok fenntartására. 

Az elmúlt év egyik legnagyobb volumenű változása az Agrártudományi Könyvtár SR-Lib 

könyvtári rendszeréről, a Corvinára integrált rendszerre való átállása volt. A folyamat 

végeztével a DEENK minden egységében teljesen azonos rendszerben történik majd az 

olvasók kiszolgálása, az állomány kezelése. 

Tudománymetria és tartalomszolgáltatás 

A kutatásfinanszírozói elvárásoknak és a kapcsolódó rendelkezéseknek megfelelően 

folyamatos a publikációkban megjelenő hazai kutatási eredmények rögzítése a Magyar 

Tudományos Művek Tárában. Az MTMT és a Debreceni Egyetem közötti koordinátori 

feladatokat az Egyetemi Könyvtár látja el, mely a közlemények feltöltését, javítását, a 

feltöltéssel kapcsolatos problémák kezelését és a felhasználó-képzéseket is magában foglalja. 

Az elmúlt évben 3.072 db 2014-ben megjelent, Debreceni Egyetemhez köthető közlemény 

került az adattárba. 

Jelentős átalakításon esett át az iDEa portálrendszer Tudóstér szárnya. Az új felhasználói 

felület kialakításával egyidejűleg több szerkezeti és funkcionális fejlesztés is lezajlott, melyek 

az újraszerkesztett súgóval hatékonyabb és könnyebben kezelhető forrássá teszik a profil-

adatbázist. 

Oktatás, ismeretterjesztés és kulturális rendezvények 

2014-ben csaknem 1.000 hallgató vett részt az egyetemi tantervben is meghirdetett 

kurzusainkon. Tantárgyaink száma egyel gyarapodott, melynek száma így 18-ra nőtt. Oktatott 

tárgyaink zöme az egykori OEC karokhoz kötődik, de a Műszaki Karon, a BTK-n, a TTK-n, 

valamint a Gazdaságtudományi és a Jogtudományi Karon is hirdetünk órákat. Megtörténtek 

továbbá az előkészületek annak érdekében, hogy az egykori AGTC karain 2015-től 

megkezdődhessen a hallgatók oktatása. 

A DEENK 2014-ben is változatos kulturális programokat kínált. Több önállóan és más 

intézményekkel közösen szervezet kiállításnak adtunk helyet. Emellett részt vettünk egy, az 

első világháború centenáriuma alkalmával tartott tudományos konferencia megszervezésében 

és lebonyolításában is. Az elmúlt évekhez hasonlóan 2014-ben is kapcsolódtunk Nemzetközi 

Open Access Hét programjához. Az októberi ünnepek miatt csak kétnapos eseménysorozat 

ismét tartalmas előadásoknak és vélemény-ütköztetéseknek adott teret a nyílt hozzáférés egyre 

növekvő fontosságú kérdésében. 

2013 óta rendszeresen közlünk rövid cikkeket az Egyetemi Életben. 2014-ben 12 ilyen írásunk 

jelent meg, melyekben a könyvtári szolgáltatások ismertetése mellett egyre inkább általános 

érvényű ismeretanyag közlésére is törekszünk. Ennek jegyében írtunk többek között a 21. 

századi olvasáskultúra változásáról, az e-könyvek szerepéről, a plágiumkeresésről és az e-

learningben rejlő lehetőségekről is. 

A népszerűsítő és ismeretterjesztő anyagok írása mellett, továbbra is figyelmet fordítunk a 

tudományos ismeretközlésre. A DEENK iDEa-profiljában tárolt adatok szerint tavaly 9 

publikáció és/vagy konferencia előadás köthető a könyvtár munkatársaihoz. 
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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. A célként megfogalmazott központi 

informatikai működtetés, hogy az informatikai infrastruktúrák és szolgáltatások működtetése 

ne szétszórtan, különálló egységenként (gazdaságtalan szigetműködtetés), hanem egységes, 

központosított kezelésben valósuljon meg, a 2013-ban megkezdett lépések alapján 2014-ben 

részben befejeződött. A folyamatok optimalizálása alapján a párhuzamosságok felszámolása 

folyamatos, több témában indultak konszolidációs programok, melynek eredményeképpen 

ahol szükséges volt a szerződések felmondásra, vagy újratárgyalásra kerültek. Az ilyen 

centralizált szervezet biztosítja az erőforrások jobb kihasználását, a gazdaságosság növelését, 

a költségcsökkentés és a garantált, magas szakmai színvonalat. Az egyetem 

kiszolgáltatottsága jelentősen csökkent informatikai vetületben a külső szolgáltatóktól, a belső 

kompetenciák kialakításához elsősorban az egyetemi szervezetekben, a működtetésben 

érintett informatikai emberi erőforrások átcsoportosítása történt. A szervezet 

optimalizációjának áthúzódó hatása lett 2015-re. Az integrált Informatikai Szolgáltató 

Központ ITIL alapú működéstámogatásához kialakította a 3 osztályos szervezeti struktúráját, 

mely osztályokban szolgáltató egység alszervezetek kialakítása történt meg. Ezek a 

szolgáltató egységek az informatikai működéstámogatás alapjait (szerverek és központi 

kiszolgálók tároló eszközök, hálózati és telekommunikáció, desktop menedzsment) képezik 

le szervezeti síkon. Erre épül az Ügyfélkapcsolati Osztály, ahol a help-desk kialakításával 

(felhasználókkal egykapus kapcsolatot biztosít) megvalósult a first line support. Tekintettel 

arra, hogy az egyetemen a 3 alaptevékenység (oktatás, kutatás, gyógyítás) támogatása és 

fejlesztése elengedhetetlen, ezért Alkalmazás és Rendszermenedzsment osztályunk biztosítja 

ezen vertikumok belső működési jellemzőinek megfelelő támogató rendszerek kialakítását, 

menedzsmentjét. 

Új SAP gazdálkodási modell bevezetése 

2014-ben jelentősen átalakult az államháztartás szervezeteinek, így a központi költségvetési 

szervek gazdálkodási elszámolási rendje, január 1-től új jogszabályok, rendeletek léptek 

hatályba. 2014 folyamán az SAP Központ külső szolgáltatóval közösen felkészítette az SAP 

integrált ügyviteli rendszert a megváltozott követelményeknek való megfelelésre. Ez egy új 

gazdálkodási modell alkalmazását, éles üzemi használatba vételét és az egyetemi igényeknek 

megfelelő továbbfejlesztését jelentette az SAP rendszerben. Az új SAP gazdálkodási modell 

bevezetése 2014-ben lezárult. A szükséges rendszer funkciók (speciális beállítások és egyedi 

fejlesztések) biztosítása, alapos kitesztelése, a felmerülő hibák javítása jóval komplexebb és 

időigényesebb feladatnak bizonyult, mint ami előre látható volt. Így 2014-ben ez volt az SAP 

Központ legjelentősebb feladata. 

Előrelépés színvonalasabb SAP üzemeltetés irányába 

Az SAP Központ megkezdte az SAP rendszer működtetésével, támogatásával kapcsolatos új 

egyetemi stratégia megvalósítását, amely középpontjában a működési költségek csökkentése, 

valamint a nyújtott szolgáltatások és a kapcsolódó egyetemi képzések színvonalának növelése 

áll. Az Integrált szervezeti és komplex felsőoktatási szolgáltatások, valamint képzések 

fejlesztése a versenyképes Debreceni Egyetemért (TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0013) 

projekt keretében megindult az SAP előírásoknak, ajánlásoknak megfelelően működő 

Kompetencia Központ (CCOE) kialakítása, a színvonalas SAP üzemeltetéshez szükséges SAP 

Solution Manager modul bevezetése, valamint az egyetemi dolgozók és oktatók SAP képzése. 

Az új stratégia eredményeként az SAP rendszer támogatási feladatai döntő hányadának 

egyetemi végzése esetén felhalmozódó szaktudás, tapasztalat mind az intézményi működés, 
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mind pedig a képzés és kutatás területén hasznosítható és képes jelentősen fokozni az adott 

területek kibocsátásának minőségét. 

Elektronikus ügyintézési lehetőségek bővítése egyetemi fejlesztésekkel 

Az Integrált szervezeti és komplex felsőoktatási szolgáltatások, valamint képzések fejlesztése 

a versenyképes Debreceni Egyetemért (TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0013) projekt 

részeként az SAP Központ új funkciókat fejlesztett meglévő elektronikus ügyviteli 

rendszereibe, valamint új rendszereket hozott létre az egyetemi gazdasági adminisztráció 

folyamatainak hatékonyabb informatikai támogatása érdekében. Ezek közül legjelentősebb az 

Egyetem szerződéskötési folyamatát támogató és a megkötött szerződéseket nyilvántartó 

Vállalkozói szerződések rendszere, ami nemcsak a szerződéskötés folyamatát automatizálja 

és annak átfutási idejét csökkenti, hanem egy rendszerben érhető el a szerződésekkel 

kapcsolatos összes információ. 

Egyéb programfejlesztések 

Munkaigénylések fejlesztése 

A Beszerzési Főosztály számára webes igénylőlapot fejlesztettünk, ahol a tanszéki ügyintéző 

bejelentése, a tanszékvezető jóváhagyása, a Műszaki Osztály elrendelése, feladatkiosztása és 

a vállalkozó tételes költségelszámolása is online intézhető. 

Mobil telefonok és wifi elszámolásának fejlesztése 

2014 előtt különböző módszerekkel és elszigetelt helyszíneken készítették a számlabontásokat 

és a kiértesítéseket; főleg papír alapú, legfeljebb táblázatos módszereket használtak. Az 

egyetemi integráció újabb lépéseként immár az összes hivatali mobiltelefon költségének 

kezelése ugyanolyan módon, korszerű számítógépes programmal történik, ami nem csak a 

számlák gyors feldolgozását és a költségek automatikus szétosztását teszi lehetővé, hanem 

közvetlenül SAP-ba tölthető formában állítja elő a pénzügy számára szükséges adatokat, 

gombnyomásra küldi az értesítő email-eket, hozza létre hívószámonként a havi kimutatásokat 

tartalmazó táblázatokat, melyeket a dolgozók webről tölthetnek le. A számlák nyomtatása, 

borítékolása helyett elektronikus levélben küldött értesítő, illetve webről letölthető 

számlarészletező kb. havi 4.000 lap és 1.300 boríték nyomtatásától mentesít. A saját 

fejlesztésű MobiDiK program bevezetésével feltárt felesleges szolgáltatások visszamondása 

nem csak a havidíjak csökkenését eredményezte, hanem 1 évre visszamenőleges jóváírást is, 

mivel a szolgáltató kénytelen volt elismerni felelősségét a csomagváltások elmulasztásában. 

A legújabb fejlesztés révén az SAP-ból visszakapott dolgozói számlák számlaszámát is be 

tudjuk integrálni a programba, azt az értesítő levélben kiküldeni a dolgozónak, így az önrész 

befizetése sokkal könnyebben beazonosítható a könyvelők számára. 

Vezetékes telefonos fejlesztések 

2014 előtt különböző módszerekkel és elszigetelt helyszíneken készítették a díjelszámolást és 

a számlabontásokat, kiértesítéseket; főleg külső cégekkel végeztették el a munkát. 2014-ben 

egységesítésre került a kimutatások formája, és a saját fejlesztésű adatgyűjtő programot az 

Avaya és Cisco telefonközpontok mellett specializáltuk az újonnan bevont Siemens és 

Ericsson központra is. Ezen túl a díjelszámoló programot is elkezdtük felkészíteni a teljes 

egyetemi díjelszámolásra. Kialakítottunk egy tárhelyet, ahová az egyes adatgyűjtők óránként 

töltik fel az adatokat, és egy őrszem program figyeli, hogy beérkezik-e mind a 6 

telefonközpontból az adat; hiba esetén SMS-t küld. Így biztosított, hogy az adatgyűjtés 

folyamatos legyen, s hiba esetén azonnali jelzést kapjunk.  
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Webáruházi fejlesztések 

A közbeszerzési eljárás körében beszerezhető papír- és írószereket webáruházban rendelhetik 

a tanszéki ügyintézők. Kialakítottuk a vásárlásra jogosultak csoportját, amibe a Raktáros tudja 

beléptetni a felhasználókat. Az LDAP azonosítással belépett felhasználó nem tud rendelést 

leadni, csak azután, hogy felveszik ebbe a csoportba. A webáruházba integráltuk az egyes 

termékekhez az SAP cikkszámokat is.  

Tárgyi eszköz kimutató 

A tárgyi eszköz kimutató (EszKimó) program az SAP-ból lekérdezett tárgyi eszközöket, 

munka- és védőruhákat, valamint a folyamatban lévő beruházások eszközeit tartalmazó, 

összességében kb. félmilliós darabszámú listát Excel táblázatokba konvertálja a kb. 300 

leltárkörzet szerint és azon belül külön munkalapokra bontja az alleltári eszközöket. Az 

elkészült táblázatok webről tölthetők le, ahová a felhasználók hálózati azonosítóval tudnak 

belépni, s ahol e táblázatokat adatbázisban tároljuk, így hozzáférésük a jogosultságok 

beállításával pontosan szabályozható. 

Projektek 

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 2014 áprilisában fejeződött be. A projekt DE-re jutó értéke 

415 ezer EUR (125 millió Ft). 

Szuperszámítógép (HPC) szolgáltatás (2014. évben) 

A Debreceni Egyetemen (DE) 2011-ben telepített szuperszámítógép rendszer 

szolgáltatásainak kibővítése 2014-ben is folytatódott. Ennek keretében egy új 

szuperszámítógép központ épület épült a Kassai úti campuson, amelyet a Nemzeti Információs 

Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIFI) bérel és belső szerkezetét (gépészet, műszaki 

alrendszerek, stb.) a speciális funkciónak megfelelő módon maga alakított ki. Az épületbe egy 

országos funkciójú, nagy gép elhelyezésére került sor. A DE és az NIIFI között 2013. év végén 

megkötött megállapodás értelmében indított szuperszámítástechnikai szolgáltatás az 

országban egyedi jelleggel indult el. Igazodva a nemzetközi trendekhez, ez az informatikai 

közmű alapszolgáltatásoktól eltérően nem az intézményi működést, hanem kizárólagosan a 

tudományos kutatást hivatott támogatni. Az új rendszer az országos, régebbi HPC rendszer 

hardver erőforrásainak (számolási, adattárolási) kapacitását többszörözi meg.  

A 2012. novembertől indult “HPC-NVL: Szuperszámítógép, a nemzeti virtuális laboratórium” 

(TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0010) nevű konzorciális projekt 2014. évben fejeződött 

be. A Pécsi Tudományegyetemmel, az NIIFI-vel és a Szegedi Tudományegyetemmel közösen 

futtatott projekt az országos szuperszámítógép kultúra használatának terjesztésében töltött be 

fontos szerepet. A DE különböző karairól hatvanöt kutató vett részt a projektben és tíz 

tudományterület (Informatika, Földtudomány, Kémia, Matematika, Fizika, Biológia, 

Műszaki, Nukleáris Medicina, Biokémiai Molekuláris Biológia, Klinikai Kutató) kutatási 

munkájának számolási részét segítette a nemzetközi tudományos színvonal elérésében. 
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Szolgáltatások, feladatok 

Az informatikai szolgáltatások terén a legjelentősebb eredmények a következők voltak: 

Szolgáltatási szerződések újratárgyalásából adódó feladatok, kompetenciák kialakítása 

A T-Systems jogelődjének jogelődjével az International System House Kft.-vel 2004. július 

30.-án megkötött többször módosított Szolgáltatási Szerződés 2014. július 31.-én lejárt, az 

üzemeltetési szerződés kapcsán a külső alvállalkozótól átvettük a gazdasági és betegellátási 

vonalon lévő munkaállomások, szerverek, hálózat továbbüzemeltetését. Az átvétel során azzal 

szembesültünk, hogy mindhárom fronton a magasabb színvonal, biztonság érdekében az 

átszervezés és a fejlesztés elkerülhetetlen, melyek elkezdődtek és 2015-ben reményeik szerint 

megnyugtatóan rendeződnek. 

Gerinchálózati infrastruktúra 

Az intézmény gerinchálózati infrastruktúrája megfelelően működik, annak ellenére, hogy 

komolyabb fejlesztés 2007-ben történt. Az új épületek, épületszárnyak lehetőség szerint 

minimum 10Gbit/sec sávszélességen kerülnek becsatolásra. Végpontok szintjén pedig 1 

Gbit/sec az elvárás. Folyamatos az eddig szigetszerűen működő rendszerek integrációja a 

központi infrastruktúrába. Az év első felében a Böszörményi úti campus, valamint a gazdasági 

hálózat egyesítése valósult meg. A második felében pedig a Klinika campus hálózatának 

integrációja kezdődött el. Fontos lenne rövid-középtávon növelni a gerinchálózat 

áteresztőképességét, a redundáns útvonalak kialakítása, valamint a végpontokat meghajtó 

eszközök korszerűsítése is. Ilyen méretű infrastruktúránál elengedhetetlen a tartalék eszközök 

raktározása is. 

Telefónia 

2014 évben akárcsak a hálózati infrastruktúra, a telefónia is teljes átvilágításon esett át. 

Feltárásra került, hogy a meglévő analóg telefonközpontok többsége már több mint 20 éves. 

Célszerű lenne az elavult technológiák felszámolása és új VOIP alapú megoldás bevezetése, 

amely alapjául szolgál a korábbi HURO/0802/012_AF kódnéven futó projekt. 

Szerverinfrastruktúra 

A szerver infrastruktúra egyetlen hardveres fejlesztése az a 2014. év végén beszerzett RAM 

bővítés volt, amely a virtuális gépeket kiszolgáló DELL blade szervereinket erősítette. Ezzel 

némi mozgástérhez jutottunk a virtualizációs rendszerünkben, de korántsem oldódott meg 

minden probléma. A storage infrastruktúra öregszik, emiatt egyes storage szerverek már 

teljesen megbízhatatlanok, a rendelkezésre álló tárterület vészesen fogy, lassan nem lesz hely 

a rendszermentéseknek. A szerver erőforrások széttagoltak, pedig megfelelő VMware 

licenszek birtokában egy erős és rugalmas szerver pool jöhetne létre belőlük, amelynek az 

üzemeltetése a jelenleginél jóval kevesebb emberi erőforrással is megoldható lenne. 

A szerver üzemeltetésben erős virtualizáció folyik, minden régi szervert igyekszünk átterelni 

a VMware infrastruktúrába. Ez hosszú folyamat, mivel egy-egy szerver virtualizálása nagy 

körültekintést igényel. Az egyetemi informatikai üzemeltetés egységesítése során az ISZK-

hoz kerültek más típusú virtualizációs megoldások is (pl. Proxmox). Ezeknek a lebontása és 

a virtuális gépek VMware alá terelése 2015. folyamán lesz aktuális. Szakmai fejlesztési 

anyagunkban megtettük a javaslatunkat az egyetemi privát cloud alapú infrastruktúra 

megteremtésére, amely minden szerver szolgáltatás alapjául szolgálna. 
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Felhasználói támogatás-ügyfélszolgálat 

2014-ben az új SZMSZ elfogadása után az ügyfélszolgálat új szervezeti egységként, mint 

Ügyfélszolgálati Osztály működik tovább az Informatikai Szolgáltató Központ szervezeti 

struktúrájában. Célja az egykapus IT ügyfélszolgálat kialakítása, az egységes ügyfélkezelés, 

first line support, hibabejelentés és igények fogadásának lehetővé tétele, valamint meglévő 

szolgáltatások minőségének javítása. A korábban használt helpdesk@it.unideb.hu e-mail cím 

és a 66333 központi telefonszám nem került megváltoztatásra, így felhasználók a jól ismert 

csatornákon keresztül intézhetik ügyeiket. Az osztály munkatársai hibajegy kezelő 

rendszerben rögzítik az ügyfelek által bejelentett hibákat és szolgáltatás igényeket, illetve 

ebben történik a megoldások nyomon követése és a második vonalbeli eszkaláció is. Az 

Ügyfélkapcsolati Osztály feladatai közé tartozik az azonnali segítségnyújtás és a desktop 

support, melynek egyetemi szintre való kiterjesztése zajlik. A stratégiailag fontos területeken, 

így a betegellátásban és a gazdasági területeken már az ISZK látja el ezt a feladatot. Az emberi 

erőforrások belső átcsoportosítással lettek biztosítva ehhez a feladathoz. 

A Klinikai Központban dolgozó, még nem integrált rendszergazdák és az ISZK munkatársai 

között kialakult a folyamatos munkához szükséges párbeszéd és együttműködés. A 

szakemberek személyes találkozókon, internetes fórumokon segítik egymás munkáját és 

biztosítják a betegellátás zavartalan működését. 

2014-ben új célként tűztük ki egy call center kialakítását, illetve egy saját hardver-szoftver 

nyilvántartás készítését. Az előkészületek megkezdődtek, előbbihez kiválasztásra került a 

megfelelő helyiség és elkezdődött az alkalmas rendszerek feltérképezése. Terveink szerint a 

hardver-szoftver inventory megvalósítását open source szoftverekkel oldanánk meg. A cél egy 

olyan adatbázist létrehozása, mely az egyetem minden gépére kiterjed, ennek segítségével az 

ISZK a beszerzések és pályázatok informatikai kérdéseiben felelős szakmai támogatást képes 

adni, így hosszútávon homogén eszközpark, stabilabb működés és költségcsökkentés érhető 

el. 

Web konszolidáció, 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.  

A Web konszolidációról az ISZK korábban összeállított egy szakmai anyagot és ennek 

megfelelően történtek lépések. 

Folytatódott az egyetemen a korábban elindult web konszolidációs folyamat, amely a teljes 

webes megjelenés újragondolását állította a fókuszba. Az egyetem egységes webes 

arculatának létrehozására 2014. őszén indult egy projekt, amelynek során kialakításra 

kerülnek a központi és kari weboldalak által a jövőben használandó arculati elemek. A tervek 

szerint 2015-ben állna át a központi portál, a Klinikai Központ új betegbarát weboldala pedig 

már eleve ezzel indulna el 2015. nyarán. 

Az orvosi karok pályázati pénzből létrehozzák saját alumni weboldalaikat. Az ISZK központi 

szerepet vállalt a megvalósításban, valamint a kari rendszerek összehangolásában és az 

egymással, illetve a központi alumni rendszerrel történő kommunikációjában. 

2014-ben tovább folytatódott az egyetemi közösségi portál, a go.unideb.hu fejlesztése, amely 

így pilot rendszerből végre egy széleskörűen elérhető, stabil, gyors kommunikációs 

platformmá alakulhat. 
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2014. őszén elkezdődött egy egyetemi mobil alkalmazás fejlesztése. Az alkalmazás Android 

és iOS rendszerű készülékeken lesz elérhető és az egyetemmel kapcsolatos hasznos 

információk tárházaként funkcionál majd. 

KIRA 

A KIR Központosított illetményszámfejtő rendszer. A központosított illetményszámfejtés 

biztosítja az állami, valamint az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 

személyi juttatásainak (illetmények és a jogviszony alapján járó egyéb juttatások), 

egészségbiztosítási ellátásainak (táppénz, GYED, terhességi gyermekágyi segély, baleseti 

táppénz), illetve a munkáltatókat terhelő közterheknek elszámolását. A KIR3-at 2013 január 

01. óta használjuk, melyet törvény írt elő. A KIR3 tovább fejlesztett verziója a KIRA, mely 

már rendelkezik több olyan funkcióval, ami a napi használat során nagy könnyítést jelent. A 

KIRA bevezetése előtti teszt és éles környezet kialakításában aktívan részt vettünk. 

Levelezési szolgáltatások, levelező szerverek konszolidációjának további folytatása 

Az egységesítés érdekében az önálló kari levelező szerverek folyamatos megszüntetését 

javasoljuk, ennek keretében történtek is további központosítások. 2014-ben két kar 

összeolvadásából létrejött a Gazdaságtudományi Kar. A korábban önálló kari 

levelezőrendszert megszüntettük és a postafiókokat a központi Zimbrába migráltuk át. 

Hallgatói levelezés 

A 2014-15-ös tanévben az egyetemen tanulmányaikat megkezdő elsőéves hallgatók számára 

egységesen biztosítjuk az Office365 elérést. Ezáltal minden hallgató többek között egyetemi 

domain névvel rendelkező email címhez jutott. A szolgáltatás igen sikeres, különösen azóta, 

mióta desktop gépre telepíthető office csomag is a részét képezi. 

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 

biztosítottuk. Az erről készült e-learning koncepciós anyagot az ISZK összeállította. Az ISZK 

központi moodle szerverére migráltunk át 2014-ben több régi kari moodle rendszert. A 

tapasztalatok jók, az új rendszer gyorsabb, megbízhatóbb a réginél. Elkezdtük kialakítani a 

távoktatás és elektronikus tananyagok multimédiás lehetőségét, támogatását. 2015-ben az 

egyetemen szeretnénk a multimédia kompetencia központot kialakítani. 

Biztonság 

Az LDAP alapú központi felhasználó azonosító rendszerben a jelszó policy betartása továbbra 

is meghatározó. Az egyetemi vírusvédelmi rendszer kiépítése megtörtént (Sophos), a 

különböző vírusvédelmi termékek és használatuk konszolidációjának áthúzódó hatása van 

2015-re. A HURO/1101/074/1.2.1 projekt keretén belül beszerzett Chekpoint 21400 tűzfal 

beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Megbízhatóan működik. Középtávon célszerű lenne 

megoldani az elsődleges védelmi vonal redundanciáját is. 

DEKa kártya 

A DEKa kártyát az egyetem minden hallgatója és dolgozója kapja, mellyel az egyetemen lévő 

szolgáltatások közül lehet több mindent igénybe venni. A lehetősége alapján ezek körét tovább 

lehet bővíteni. Az egész rendszer alapját az ISZK üzemeltetésében lévő LDAP központi 
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felhasználó azonosító rendszer biztosítja. A DEKa kártya tömeges igénylésekor az egyetem 

komoly logisztikai problémákkal szembesült. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kártyák 

igénylési folyamatát és a kártyanyilvántartást támogató informatikai rendszerek működését át 

kell gondolni és több helyen meg kell erősíteni. Ebben az ISZK komoly szerepet vállal. 

Rendezvények 

A Debreceni Egyetemen megrendezésre kerülő rendezvények infokommunikációs hátterének 

támogatása (hálózati kapcsolat, Wifi stb.) is az ISZK hatáskörébe tartozik. Több szakmai 

rendezvényhez, konferenciához adtunk támogatást.  

A magyar felsőoktatási és közintézményi kör legnagyobb IKT szakmai konferenciáján, 2014-

ben Pécsen a Pécsi 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 Sportközpont (SK) látja el. Az 

SK végezi az oktatási feladatok összehangolását, az egyetemi sportrendezvények szervezését 

és a Debreceni Egyetemet képviselő sportolók versenyeztetését a Magyar Egyetemi - 

Főiskolai Országos Bajnokságokon (MEFOB). 

Az SK félévenként 202 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 39 féle óra állt rendelkezésükre. Félévente közel 

4.600 hallgató tudja a tanórákon teljesíteni a testnevelés óra tantárgy követelményeit. 

Ebben az évben közel 44 rendezvényt szervezett az SK, a Debreceni Egyetem Hallgatói 

Önkormányzatával és Hallgatói Sportirodával közösen, amelyen 5.500 hallgató vett részt. 

A Rektor Úr által kiírt sportösztöndíj pályázatra az idei évben 402 pályázat érkezett be, 

amelyből 175 fő a DEAC sportolója volt. 

2014-ben egy MEFOB döntőt rendeztünk vívás sportágban. Az év során 32 MEFOB 

versenyen vettünk rész, ahol 370 hallgató képviselte az egyetemet. A MEFOB pontversenyén 

másodikok lettünk. 

Az Egyetem férfi kosárlabdacsapata részt vett a Kosárlabda Egyetemi Európa-bajnokságon 

Rotterdamban, ahol 7. helyezést értünk el. 

2.3.4. Tanácsadás 

Az Alumni Központ működése 

A Debreceni Egyetem Szenátusa által 2011. november 1-jén a Hallgatói Kapcsolatok 

Igazgatósága, majd 2014. február 7-től – a 3/2014. (II. 6.) szám alatti Szenátusi határozat 

alapján - a Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központja 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.  

2014-ben a korábban már bevált beiskolázási rendezvények kiadványok, kommunikációs 

kampány megszervezése mellett az alumni tevékenység fejlesztése volt a kiemelt feladat. 

Félévente ülésezett az Alumni Bizottság, amelynek összetétele módosult a 8/2014. (IX. 25.) 

számú szenátusi határozat alapján. A bizottság elnöke továbbra is Dr. Jávor András általános 

rektorhelyettes maradt, összetételét tekintve minden kar és a HÖK is képviselteti magát. A 
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bizottság általános feladata az alumni tevékenység felügyelete, véleményezése, megtárgyalja 

a tagsági formák és a tagsági díj összegének módosítására vonatkozó javaslatokat. 

Beiskolázási tevékenység 

A Központ feladatai közé tartozik a központi beiskolázási rendezvények, programok 

koordinálása, azaz a Középiskolai Igazgatók és Osztályfőnökök Fórumának, a Szülői 

Fórumnak és a DExpo-nak a megszervezése, illetve az Educatio Kiállításon az intézményi 

megjelenés szervezése, beiskolázási kiadványok, szóróanyagok készítése, továbbá a 

középiskolák egyetem-látogatásának koordinációja. 2014-ben 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 (2014. január 16-18.) évről évre egységes megjelenéssel vesz részt a 

Debreceni Egyetem a Hallgatói Önkormányzattal együttműködve, 2014-ben már nyolcadik 

alkalommal. A korábbi évekhez képest jóval nagyobb számban képviselték magukat az angol 

nyelvi képzés iránt érdeklődő középiskolások. 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 2014-ben 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. 

Szülői Fórum 

A 2014-es év felvételi újdonságairól, a Debreceni Egyetemen induló szakokról, a 

tanárképzésről és a diákhitelről is szó volt a 2014. február 3-i beiskolázási fórumon. Több, 

mint száz érdeklődő diák és szülő vett részt a Debreceni Egyetem tájékoztató rendezvényén. 

A felvételi tájékoztatás, mint például a pontszámítás mellett az intézményt is bemutatták az 

előadók. A cél az volt, hogy segítsük a diákokat és a családokat a pályaválasztás fontos 

döntésénél. 

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 2014. november 5-én megtartott fórum előkészítő 

munkáit a Központ munkatársai végezték együttműködve az Oktatási Igazgatósággal.   

DExpo 

2014. november 19-20-án ismét sikeresen megszerveztük a DExpo-t, ami mára a Debreceni 

Egyetem országosan ismert és elismert beiskolázási programja lett. A korábbi éveknek 

megfelelően 2014-ben is kétnapos volt a rendezvény, ami lehetőséget biztosított a rekord 

számú, mintegy 4.576 érkezőnek 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. 
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Középiskolai tájékoztatók 

A tavaszi és őszi hónapokban egyre több középiskola keres meg bennünket azzal a kéréssel, 

hogy a tizenegyedikes és végzős 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 központ honlapján (www.alumni.unideb.hu) olyan adatokat, információkat szolgáltatunk, 

ami megerősíti a végzettek alma materhez való kötődését. A honlapon keresztül érhető el a 

folyamatosan növekvő adatbázis is, amely maga után vonja az adatok könnyebb 

lekérdezésének igényét. Pályázati forrásból (TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0014) 

lehetőségünk volt a fejlesztésre, melynek keretében létrejöttek kari alumni aloldalak, sor 

került az adatbázisok összehangolására, bővítésére, az online regisztráció egyszerűsítésére, a 

galériában szereplő fotók, a honlapra feltöltött álláshirdetések és programok áttekinthetőbbé 

váltak. Felhasználóbarát lett a felület.  

A honlappal párhuzamosan működik az Alumni Közösség Facebook oldala, amelyet napi 

szinten frissítünk. Az oldalt lájkolók száma meghaladta az ezret.  

Toborzás 

A DE Alumni Közösségének toborzását a nyári záróvizsgák alkalmával az oktatók 

bevonásával végeztük, és kiegészítettük a doktor- és díszdoktoravató ünnepségeken, 

évfolyam-találkozókon, nyugdíjas találkozókon való megjelenésünkkel, illetve elérhetőek 

voltunk a Gólyatábor Civil falujában is.   

A Zamat Fesztiválra (2014. szeptember 18-20.) meghirdetett nagy sikerű akciónkat folytattuk 

2014-ben is, felhívásunkra közel 580 alumni tagunk regisztrált. A rendezvény regisztrációs 

időszakában közel 200 taggal gyarapodott alumni közösségünk.  

Tavasszal célzottan szólítottuk meg az egyetem professzorait, ennek köszönhetően rövid időn 

belül 10 %-ról 27 %-ra emelkedett a DE professzorai között alumni tagsággal rendelkezők 

aránya.  

A Gazdasági Főigazgatóság által rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján szintén tavasszal 

kerestük meg nyugdíjas dolgozóinkat postai úton. Ekkor 904 regisztrációs adatlapot küldtünk 

ki részükre. Ezen célcsoport tagtoborzásának eredményeképpen az elmúlt fél évben közel 50 

%-kal emelkedett nyugdíjas alumni tagjaink száma. 
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Egyetemi Élet, DEjaVu  

Új kommunikációs csatornán is megjelentünk a 2013/2014-es tanév II. félévétől, amióta az 

Alumni Központ saját rovattal jelentkezik az Egyetemi Élet számaiban. Ez lehetőséget biztosít 

nemcsak az alumni közösség tagjainak bemutatására, hanem a Központ tevékenységének 

megismertetésére is.  

A 2012 júniusában elsőként megjelenő DEja vu című Alumni Magazin már hat kiadással 

büszkélkedhet, a növekvő taglétszámnak köszönhetően tavaly decemberben a hatodik szám 

már 9000 példányban jelent meg. A magazin - amelynek rendkívül pozitív a fogadtatása - PR 

hatása mellett intézményi identitás-erősítő szereppel is rendelkezik. 

Kapcsolatrendszer kialakítása 

Az elmúlt félévben az Alumni Központ munkatársai évfolyam-, és nyugdíjas találkozókon is 

részt vettek, amelyekről folyamatosan tudósítunk a korábban említett kommunikációs 

csatornákon. Egyre többen ismerik meg az Alumni Központ szolgáltatásait, így az évfolyam-

találkozók szervezésekor az oktatók, volt hallgatók kérik az Alumni Központ munkatársainak 

segítségét a szervezésben, tájékoztatásban. Sikernek könyveljük el, hogy az évfolyam-, illetve 

nyugdíjas találkozók szervezői már előre jelzik rendezvényük időpontját, így időben el tudjuk 

juttatni hozzájuk regisztrációs lapunkat.  

A Campus Hungary ösztöndíj program ismét lehetőséget biztosított arra, hogy a központ 

munkatársai külföldön erősítsék a Debreceni Egyetem kapcsolatrendszerét. 2014. tavasszal 

két utazásra is nyertek pályázatot munkatársaink. 

Kollégáink egy csoportja Palermoban vett részt a CareerCon elnevezésű nemzetközi 

konferencián, ahol az egyetemi szakemberek, illetve cégképviselők 18 országból érkeztek. 

Kiemelt figyelmet kaptak a rendezvényen az alumni- és karrierszolgáltatások és az ezekhez 

kapcsolódó rendezvények értékelése, valamint azok minőségének és elérhetőségének javítása.  

Másik kollégánk az erdélyi tanulmányútja folytatásaként szintén 2014 tavaszán két felvidéki 

egyetemen ismerte meg a határon túli magyar egyetemek alumni és karrier tevékenységeit, 

valamint az egyetemi kártyákkal kapcsolatos szolgáltatások rendszerét. A kapcsolatainkat a 

nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karával, illetve a 

komarnói Selye János Egyetemmel bővítettük.  

Rendezvények 

Alma Mater Nyugdíjas Szakember Találkozó 

Az Alumni Központ 2014. március 12-én a Kovács K. Zoltán Idősek Körével közösen első 

alkalommal szervezte meg az Alma Mater Nyugdíjas Szakember találkozót nyugdíjas 

agrárszakemberek számára. A rendezvényen az 1959 és 1976 között Debrecenben végzett 

alumnusok vettek részt a Böszörményi úti campus színháztermében. A hagyományteremtő 

találkozó célja, hogy ápolja és tovább építse a kapcsolatot a szakma képviselői között. A 

rendezvény iránt rendkívül nagy volt az érdeklődés, végül több, mint 100 meghívottat tudtunk 

vendégül látni. 

„Iciri-Piciri Alumni”  

Idén szintén első alkalommal rendeztük meg a Családi Nap keretében az „Iciri-Piciri Alumni” 

programunkat 2014. május 31-én, melynek célcsoportja az Alumni Közösség tagjainak 

gyermekei voltak. A programot a DEMEK munkatársaival közösen a Nagyerdei 

Kultúrparkban rendeztük meg. Az eseményre több mint 500 résztvevő regisztrált.  
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„Debreceni Hallgató voltam 1989-ben”  

A magyar-osztrák határnyitás 25. évfordulója alkalmából nagyszabású programsorozatot 

szervezett az Egyetem 2014. október 15-31. között, melynek keretén belül az Alumni Központ 

„Debreceni Hallgató voltam 1989-ben” címmel hívta kerekasztal-beszélgetésre az egykori 

öregdiákokat. A rendezvénynek a Lovarda adott otthont október 22-én, az egyetem egykori 

hallgatóit invitálva a kerekasztal mögé: Broszman György, Várkonyi Attila (DJ Dominique), 

Pósán László, Rácz Róbert, Sinka Andor, Szekanecz Zoltán, Széles Tamás, Szőnyi Mihály és 

Tóth Szilárd emlékeztek vissza a rendszerváltó évekre.  

Halottak napi megemlékezés – 2014. november 4.  

Az előző évek hagyományainak megfelelően az Alumni Központ szervezésében került 

megrendezésre a halottak napi megemlékezés az Egyetemi Templomban, ahol az elmúlt egy 

esztendőben elhunyt egyetemi dolgozókra és hallgatókra emlékeztünk.   

Humánerőforrás 

A Lelkierő Egyesület segítségével, pályázati támogatás révén 2014. május elsejével a központ 

két új, pályakezdő munkatárssal bővült. Mindketten a Debreceni Egyetemen szereztek 

diplomát. A központ két munkatársa a Tempus Közalapítvány szervezésében vett részt a 

"Honlapfejlesztési ismeretek felsőoktatási intézmények munkatársai számára az észak-alföldi 

régióban" című tanfolyamon. Az itt szerzett ismeretek nagyon hasznosnak bizonyultak az 

Alumni honlap napi szintű kezelésében. 
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3. A Debreceni Egyetem gazdálkodása 

A Debreceni Egyetem gazdálkodásának elemzése során az államháztartás számviteléről szóló 

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő jogcímek szerepelnek az egyes 

táblázatokban. Ahol szerepelnek az előző év(ek) adatai ott a táblázatokban szereplő adatok 

ennek megfelelően kerültek kimutatásra. 

3.1. Előirányzatok alakulása 

32. Táblázat:  Kimutatás a Debreceni Egyetem 2014. évi főbb előirányzatainak alakulásáról  

Megnevezés 

2013. évi 

tényleges 

teljesítés 

(ezer Ft) 

2014. évi 

eredeti 

előirányzat 

(ezer Ft) 

2014. évi 

módosított 

előirányzat 

(ezer Ft) 

2014. évi 

teljesítés 

(ezer Ft) 

Kiadások összesen 78 085 331 59 802 900 86 900 133 72 056 722 

Személyi juttatások 23 791 761 22 444 200 26 007 142 24 239 857 

Munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó 
6 656 656 6 646 100 7 352 844 6 801 460 

Dologi kiadások  36 061 134 24 775 900 43 940 617 34 515 938 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 196 600 3 646 700 2 812 345 2 795 561 

Egyéb működési célú kiadások 845 182 77 000 896 016 359 184 

Beruházások 7 065 453 1 856 800 3 924 616 2 600 188 

Felújítások 445 826 355 400 840 996 616 155 

Egyéb felhalmozási célú kiadások 22 719 800 51 625 44 500 

Finanszírozási kiadások 0 0 1 073 932 83 879 

2013. évi tényleges maradvány  6 423 751     - - - 

2014. évi tényleges maradvány - - - 14 843 411 

Bevételek összesen 84 509 082 59 802 900 86 900 133 86 900 133 

Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről 
34 991 386 26 676 400 37 575 347 37 575 347 

Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről 
6 320 475 2 029 900 2 559 017 2 559 017 

Közhatalmi bevételek 54 033 0 51 737 51 737 

Működési bevételek 15 946 931 14 760 900 17 366 760 17 366 760 

Felhalmozási bevételek 6 290 0 25 730 25 730 

Működési célú átvett 

pénzeszközök 
1 157 827 528 900 883 612 883 612 

Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök 
679 597 800 854 299 854 299 

Finanszírozási bevételek 25 352 543 15 806 000 27 583 631 27 583 631 

Létszám (fő)         

Engedélyezett létszám (2013: 34. 

űrlap 79. sor, 2014: 8. űrlap 79. 

sor) 

6 958     6 658 

Tartósan üres álláshelyek száma 

(2013: 34. űrlap 83. sor, 2014: 8. 

űrlap 83. sor) 

0     0 

Átlagos statisztikai állományi 

létszám (2013: 34. űrlap 84. sor, 

2014: 8. űrlap 84. sor) 

5 908     5 996 
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3.1.1. Kiadási és bevételi eredeti és módosított előirányzatok 

A Debreceni Egyetem 2014. évi államháztartási költségvetésének eredeti előirányzati 

főösszege 59.802.900 ezer Ft volt. Az előirányzat-módosítások kiemelt kiadási és bevételi 

jogcímenkénti alakulását a 33. és a 34. táblázatok mutatják be. 

33. Táblázat:  Az előirányzat-módosítások kiadási jogcímenkénti alakulása 2014-ben 

Kiadási jogcímek 

Eredeti 

előirányzat  

(ezer Ft) 

Előirányzat-

módosítás 

(ezer Ft) 

Módosított 

előirányzat 

(ezer Ft) 

Változás 

%-a 

Személyi juttatások 22 444 200 3 562 942 26 007 142 15,87% 

Munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó 
6 646 100 706 744 7 352 844 10,63% 

Dologi kiadások 24 775 900 19 164 717 43 940 617 77,35% 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 646 700 -834 355 2 812 345 -22,88% 

Egyéb működési célú kiadások 77 000 819 016 896 016 1063,66% 

Beruházások 1 856 800 2 067 816 3 924 616 111,36% 

Felújítások 355 400 485 596 840 996 136,63% 

Egyéb felhalmozási kiadások 800 50 825 51 625 6353,13% 

Finanszírozási kiadások 0 1 073 932 1 073 932 - 

Kiadások összesen 59 802 900 27 097 233 86 900 133 45,31% 

 

34. Táblázat:  Az előirányzat-módosítások bevételi jogcímenkénti alakulása 2014-ben 

Bevételi jogcímek 

Eredeti 

előirányzat 

(ezer Ft) 

Előirányzat-

módosítás 

(ezer Ft) 

Módosított 

előirányzat 

(ezer Ft) 

Változás 

%-a 

Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről 
26 676 400 10 898 947 37 575 347 40,86% 

Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről 
2 029 900 529 117 2 559 017 26,07% 

Közhatalmi bevételek 0 51 737 51 737 - 

Működési bevételek 14 760 900 2 605 860 17 366 760 17,65% 

Felhalmozási bevételek 0 25 730 25 730 - 

Működési célú átvett pénzeszközök 528 900 354 712 883 612 67,07% 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 800 853 499 854 299 106687,38% 

Finanszírozási bevételek 15 806 000 11 777 631 27 583 631 74,51% 

Bevételek összesen  59 802 900 27 097 233 86 900 133 45,31% 

 

Az előirányzat-módosítások együttes összege 2014. évben 27.097.233 ezer Ft volt, ami 

magában foglalja a Kormány-, az irányító szervi- és az intézményi saját hatáskörű évközi 

módosításokat, mely az eredeti költségvetési előirányzathoz viszonyítva jelentős 45,31%-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 

az alábbi táblázatok mutatják be. 

35. Táblázat:  Az előirányzat-módosítások hatáskör, valamint kiadási jogcím szerinti 

megbontása a Debreceni Egyetemen 2014. 

Kiadási jogcímek 
Előirányzat-módosítások (ezer Ft) 

Kormány Irányító szervi Intézményi Összesen 

Személyi juttatások 284 036 1 628 151 1 650 755 3 562 942 

Munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó 
77 483 439 095 190 166 706 744 

Dologi kiadások 3 172 5 190 752 13 970 793 19 164 717 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 282 766 2 006 -1 119 127 -834 355 

Egyéb működési célú kiadások 0 0 819 016 819 016 

Beruházások 0 47 845 2 019 971 2 067 816 

Felújítások 0 0 485 596 485 596 

Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 50 825 50 825 

Finanszírozási kiadások 0 0 1 073 932 1 073 932 

Kiadások összesen 647 457 7 307 849 19 141 927 27 097 233 

 

36. Táblázat:  Az előirányzat-módosítások hatáskör, valamint bevételi jogcím szerinti 

megbontása a Debreceni Egyetemen 2014. 

Bevételi jogcímek 

Előirányzat-módosítások (ezer Ft) 

Kormány 
Irányító 

szervi 
Intézményi Összesen 

Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről 
0 0 10 898 947 10 898 947 

Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről 
0 0 529 117 529 117 

Közhatalmi bevételek 0 51 460 277 51 737 

Működési bevételek 0 3 552 250 -946 390 2 605 860 

Felhalmozási bevételek 0 25 705 25 25 730 

Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 354 712 354 712 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 853 499 853 499 

Finanszírozási bevételek 647 457 3 678 434 7 451 740 11 777 631 

Bevételek összesen 647 457 7 307 849 19 141 927 27 097 233 

 

Az előirányzat-módosításokon belül az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-

módosítások a legjelentősebbek, az összes módosítás 70,64%-át adják. Az irányító szervi 

hatáskörű módosítások aránya 26,97%, a Kormány hatáskörű 2,39% volt. 
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Kormány hatáskörű előirányzat-módosítások: 

 Az NGM 6747/5/2014. számú intézkedése, valamint a 495/2013. (XII.29.) 

Kormányrendeletben és az 1201/2014. (IV.1.) Kormányhatározatban foglaltak alapján 

a Debreceni Egyetemen foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációjának fedezetére 

456.840 ezer Ft támogatást biztosítottak. 

 A Kormány a 1746/2014. (XII.15.) számú határozatával döntött a költségvetési 

szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjához nyújtott támogatással 

összefüggő előirányzat-átcsoportosításáról, amely alapján a Debreceni Egyetem 

tekintetében 96.593 ezer Ft összegű előirányzat került elvonásra. 

 A Debreceni Egyetem az 1212/2014. (IV.3.) és az 1813/2014. (XII.19.) Kormány-

határozatok alapján a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram megvalósítására 

2014-ben összesen 282.766 ezer Ft összegű támogatást kapott. 

 Az 1271/2014. (IV.24.), valamint az 1671/2014. (XI.20.) Kormányhatározatok alapján 

az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) ösztöndíjas 

programjának 2013/2014. tanév II. félévi, valamint 2014/2015. tanév I. félévi 

megvalósítására összesen 3.072 ezer Ft támogatásban részesült az Egyetem. 

 A Debreceni Egyetem az NGM 12537/16/2014., 19568/17/2014., 26124/19/2014., 

31003/14/2014. számú intézkedései, valamint a 8/2005. (II.8.) Kormányrendeletben 

foglaltak alapján a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási 

állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek fedezetére 2014. évben 

összesen 1.272 ezer Ft támogatást kapott. 

 Az 1127/2014. (III.13.) Kormányhatározat alapján az Egyetem Állam- és 

Jogtudományi Karának tanszékvezetője, nyugalmazott ítélőtáblai tanácselnök Dr. 

habil. Kardos Sándor 65. születésnapjának tiszteletére kiadni tervezett tanulmánykötet 

előállítási költségeinek részbeni támogatására az Egyetem 100 ezer Ft-ban részesült. 

 

Irányító szervi hatáskörű előirányzat-módosítások: 

 Az államháztartásról szóló 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 2014. évben a 

kért feladatokra az EMMI-től összesen 3.629.415 ezer Ft összegű többletbevétel 

előirányzatosítására és felhasználására kapott engedélyt. 

 A 8510-8/2014/TUDPOL., valamint a 8515-5/2014/TUDPOL. számú szerződések 

alapján a Debreceni Egyetem  „kiemelt egyetem”, illetve „kutatóegyetem” címmel járó 

állami támogatásának összege 2014. évben összesen 2.284.327 ezer Ft volt, amely az 

Intézkedési Tervekben részletezett szakmai feladatok költségeihez való 

hozzájárulásként szolgált. 

 Jelentős összegű, összesen 623.867 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, valamint az Emberi 

Erőforrások Minisztériummal PPP projektekkel kapcsolatos feladatellátás tárgyában 

kötött megállapodásai alapján 2014. évben összesen 450.603 ezer Ft támogatásban 

részesült, melyből a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához való 

hozzájárulás összege 366.803 ezer Ft, az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához való 

hozzájárulás összege pedig 83.800 ezer Ft volt. 

 A Debreceni Egyetem az egészségügyi szakképzés (rezidensképzés) működésére 

2014. évben összesen 309.008 ezer Ft összegű támogatást kapott. 
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 Halász János államtitkár 22454/2014. számú intézkedése alapján az Országos 

Dokumentum-ellátási Rendszer keretében az Egyetem dokumentum beszerzés és 

könyvtárközi dokumentum-szolgáltatás postaköltségeinek fedezetére 5.600 ezer Ft 

összegű támogatásban részesült. 

 2014-ben a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogramban részt vevő hallgatók felé 

történő kifizetésekhez az Egyetem részére összesen 2.006 ezer Ft összegű forrást 

biztosítottak. 

 A 34/2014. (II.18.) Kormányrendelet alapján, valamint a 18277/2014. számú döntési 

lista alapján a nem önkormányzati fenntartók részére biztosított szociális-

gyermekvédelmi ágazati pótlék költségeinek fedezetére 1.660 ezer Ft összegű 

támogatást hagytak jóvá az Egyetem részére. 

 A „Határtalanul! Program” pályázat megvalósítására 995 ezer Ft támogatást kapott az 

Egyetem. 

 Az Egyetem az FM-EMMI-DE megállapodás alapján a Földművelésügyi 

Minisztérium által az „Állami génmegőrzési feladatok támogatása” témában kiírt 

pályázat kapcsán 368 ezer Ft támogatást nyert el. 

 

Intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások: 

 2014. évben a Debreceni Egyetemen összesen 12.680.240 ezer Ft összegű 

többletbevétel előirányzatosítására került sor, mely döntő részben pályázatokhoz 

kapcsolódott. 

 Az Egyetem 2013. évi maradvány igénybevételének összege 6.461.687 ezer Ft volt. 

 

A Debreceni Egyetem tervezési egységei 2014. évi előirányzatainak alakulását a 37. táblázat 

mutatja be. 

37. Táblázat:  A Debreceni Egyetem tervezési egységeinek előirányzatai 2014. évben 

Tervezési 

egység 

Eredeti  

előirányzat 

(ezer Ft) 

Előirányzat-

módosítás 

(ezer Ft) 

Módosított 

előirányzat 

(ezer Ft) 

Változás  

mértéke 

% 

ATK 1 680 069 1 144 149 2 824 218 68,10% 

KK 28 653 900 6 438 927 35 092 827 22,47% 

KP 29 468 931 19 514 157 48 983 088 66,22% 

Összesen 59 802 900 27 097 233 86 900 133 45,31% 

 

 Az Agrártudományi Központ módosított előirányzata 2014-ben 2.824.218 ezer Ft volt, 

mely az eredeti 1.680.069 ezer Ft előirányzathoz képest 68,10%-os növekedést 

jelentett. 

 A Klinikai Központ eredeti előirányzata 2014. évben 28.653.900 ezer Ft volt, amely 

22,47%-os mértékben, 35.092.827 ezer Ft-ra emelkedett. 

 A Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és működést biztosító egységek 

(továbbiakban Központ) vonatkozásában az eredeti 2014-es előirányzat 29.468.931 

ezer Ft-os értéke 66,22%-kal emelkedett. 
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3.1.3. Célfeladatra kapott előirányzatok 

 A Debreceni Egyetemen foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációjának fedezetére 

456.840 ezer Ft támogatást biztosítottak, melyből év közben 96.593 ezer Ft összegű 

előirányzat került elvonásra. 

A 2014. évi bérkompenzáció elszámolása során megállapított befizetés összege 9.177 

ezer Ft, mely a beszámolóban került kimutatásra 

 A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram megvalósítására 2014-ben összesen 

282.766 ezer Ft összegű támogatást kapott az Egyetem, melyből 243.658 ezer Ft 

maradványa keletkezett. 

A maradvány keletkezésének oka, hogy az 1813/2014. (XII. 19.) Korm. határozat 

alapján a 269.179 ezer Ft összegű támogatás leutalására év végén került sor, így a 

kötelezettségvállalás (szerződéskötés, megrendelés) ugyan megtörtént, de a tényleges 

kifizetésre már nem volt lehetőség, áttolódott 2015-re. 

 AFAO ösztöndíjas program megvalósítására kapott támogatás 2014. december 31-én 

keletkezett maradványának oka, hogy a támogatást szemeszterenként kapják, s a 

maradvány a 2014. szeptember 1. – 2015. 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 2015 elején 

megtörtént. 

 A Debreceni Egyetem a prémiumévek programmal, valamint a különleges 

foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek fedezetére 2014. 

évben összesen 1.272 ezer Ft támogatást kapott, melynek a decemberi összeg 

kifizetésének áthúzódása miatt 121 ezer Ft maradványa képződött. 

 Az Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezetője, nyugalmazott 

ítélőtáblai tanácselnök Dr. habil. Kardos Sándor 65. születésnapjának tiszteletére 

kiadni tervezett tanulmánykötet előállítási költségeinek részbeni támogatására az 

Egyetem 100 ezer Ft-ban részesült, mely 2014. évben teljes összegben felhasználásra 

került. 

 A Debreceni Egyetem „kiemelt egyetem”, illetve „kutatóegyetem” címmel járó állami 

támogatásának összege 2014. évben összesen 2.284.327 ezer Ft volt. 

A kutatóegyetemi támogatásból 2014. december 31-én 41.314 ezer Ft összegű 

maradvány keletkezett, melynek oka, hogy a 2014. évi teljesítésű számlák kifizetése 

2015-re tolódott át. 

 Az OTKA kutatási pályázatok 2014. évi maradványa 579.954 ezer Ft. A maradvány 

keletkezésének oka, hogy 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. 

 A PPP projektekkel kapcsolatos feladatellátásra kapott 2014. évi támogatás teljes 

összegében felhasználásra került. 

 Az egészségügyi szakképzés (rezidensképzés) működésére kapott támogatás 2014. 

december 31-én keletkezett maradványának oka, hogy a 2014. év végi teljesítésű 

számlák kifizetése 2015-re húzódott át. 

 Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer keretében dokumentum beszerzés és 

könyvtárközi dokumentum-szolgáltatás postaköltségeinek fedezetére kapott 

támogatás 2014. évi maradványa 4.657 ezer Ft, mely a pályázat ütemezése alapján 

2015. év elején kerül felhasználásra. 

 A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogramban részt vevő hallgatók felé történő 

kifizetésekhez biztosított támogatás 2014. évben teljes összegében kifizetésre került. 
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 A nem önkormányzati fenntartók részére biztosított szociális-gyermekvédelmi ágazati 

pótlék költségeinek fedezetére leutalt támogatás 2014. évben felhasználásra került. 

 A „Határtalanul! Program” pályázat megvalósítására kapott támogatást az Egyetem 

2014. évben teljes mértékben felhasználta. 

 Az „Állami génmegőrzési feladatok támogatása” témában elnyert támogatásból 2014. 

évben 313 ezer Ft maradvány képződött, mivel a támogatás összege 2014. év végén 

került utalásra. 

3.2. Előirányzatok teljesítése 

3.2.1. Bevételi előirányzat teljesítés 

A 38. táblázatban látható a Debreceni Egyetem 2014. évben teljesült bevételeinek értéke 

kiemelt jogcímenként, összehasonlítva a módosított előirányzattal. 

38. Táblázat:  A teljesített bevételek alakulása a Debreceni Egyetemen 2014. 

Kiemelt jogcímek 

Módosított 

előirányzat 

(ezer Ft) 

Bevételi 

teljesítés 

(ezer Ft) 

Bevételi 

túlteljesítés 

/lemaradás 

(ezer Ft) 

Változás 

% 

Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről 
37 575 347 37 575 347 0 100% 

ebből:  - OEP 31 218 592 31 218 592 0 100% 

Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről 
2 559 017 2 559 017 0 100% 

ebből:  - OEP 900 000 900 000 0 100% 

Közhatalmi bevételek 51 737 51 737 0 100% 

Működési bevételek 17 366 760 17 366 760 0 100% 

Felhalmozási bevételek 25 730 25 730 0 100% 

Működési célú átvett pénzeszközök 883 612 883 612 0 100% 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 854 299 854 299 0 100% 

Finanszírozási bevételek 27 583 631 27 583 631 0 100% 

Bevételek összesen 86 900 133 86 900 133 0 100% 

 

Az Egyetem 2014. évben teljesült bevételeinek értéke összesen 86.900.133 ezer Ft volt, mely 

pontosan megegyezik módosított előirányzat értékével. 

Az Egyetem teljesített bevételeinek jogcím szerinti megoszlását a 3. ábra szemlélteti. 
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3. Ábra:  A teljesített bevételek struktúrája a Debreceni Egyetemen 2014-ben 

Az ábrán látható, hogy a teljes bevétel legnagyobb részét 43,24%-át a működési célú 

támogatások államháztartáson belülről teszik ki. A finanszírozási bevételek az összes bevétel 

31,74%-át adja, melynek nagyobb részét az állami támogatás összege (20.131-891 ezer Ft) 

teszi ki. A működési bevételek az összes bevétel 19,98%-át adják. 

Az összes teljesített bevétel 36,96%-a a betegellátási tevékenység finanszírozására szolgáló 

társadalombiztosítási alapoktól kapott működési és felhalmozási célú bevétel, mely a 

működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről érkezett bevételek 

80,03%-át jelenti. 

39. Táblázat:  A teljesített bevételek változása a Debreceni Egyetemen 2013-2014. 

Kiemelt jogcímek 

Bevételi 

teljesítés 

(2013) 

(ezer Ft) 

Bevételi 

teljesítés 

(2014) 

(ezer Ft) 

Bevételi 

teljesítés 

változás 

(ezer Ft)  

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 34 991 386 37 575 347 2 583 961 

ebből:  - OEP 27 346 257 31 218 592 3 872 335 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 6 320 475 2 559 017 -3 761 458 

ebből:  - OEP 1 429 853 900 000 -529 853 

Közhatalmi bevételek 54 033 51 737 -2 296 

Működési bevételek 15 937 243 17 366 760 1 429 517 

Felhalmozási bevételek 15 978 25 730 9 752 

Működési célú átvett pénzeszközök 1 157 827 883 612 -274 215 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 679 597 854 299 174 702 

Finanszírozási bevételek 25 352 543 27 583 631 2 231 088 

Bevételek összesen 84 509 082 86 900 133 2 391 051 

 

A fenti táblázat a 2013. és a 2014. évben teljesült bevételeket hasonlítja össze. A Debreceni 

Egyetem teljesült bevétele 2013. év végéhez képest tárgyév december 31-ig összességében 

2.391.051 ezer Ft-tal nőtt. Megállapítható, hogy a működési célú támogatások 

államháztartáson belülről, a működési és felhalmozási bevételek, a felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök, valamint a finanszírozási bevételek teljesítésének növekedése ellensúlyozni 

43,24%

2,94%0,06%

19,98%

0,03%

1,02%

0,98%

31,74%

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek
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tudta a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a közhatalmi bevételek és a 

működési célú átvett pénzeszközök teljesítésében bekövetkezett csökkenést. 

A működési célú támogatások államháztartáson belülről növekedést mutat, melyet az OEP 

bevétel növekedése okozott (3.872.335 ezer Ft) jelentős mértékben, annak ellenére, hogy a 

pályázati bevételek jelentős csökkenést mutatnak (1.652.523 ezer Ft). 

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről csökkenését nagyrészt a pályázati 

bevételek és az OEP bevétel csökkenése okozza (összesen 3.678.231 ezer Ft). 

A közhatalmi bevételek kismértékű csökkenést mutatnak az előző időszakhoz képest. 

A működési bevételek növekedésében a felsőoktatási bevételeknek volt jelentős szerepe. Az 

itt bekövetkezett változást részben a költségtérítés mértékének növekedése, nagyobb részben 

pedig az árfolyam változás hatása okozta, a külföldi hallgatók által fizetett költségtérítésen 

keresztül (1.171.548 ezer Ft). 

A felhalmozási bevételek 9.752 ezer Ft-os növekedést mutatnak az előző évhez képest, amely 

a tárgyi eszközök értékesítése bevételének növekedéséből adódik. 

A működési célú átvett pénzeszközök 274.215 ezer Ft-tal csökkentek, amely nagyobb részben 

a működési célú átvett pénzeszközök kormányok és nemzetközi szervezetektől 

csökkenésének köszönhető. 

Ezzel szemben a felhalmozási célú átvett pénzeszközök 174.702 ezer Ft növekedést mutatnak, 

melyet a felhalmozási célú átvett pénzeszközök kormányok és nemzetközi szervezetektől 

növekedése okozott. 

A finanszírozási bevételek 2.231.088 ezer Ft-tal növekedtek, amely egyrészt az állami 

támogatás növekedéséből, másrészt pedig a finanszírozási bevételek között 2014-ben 

megjelenő államháztartáson belüli megelőlegezések 990.053 ezer Ft-os teljesítésének 

köszönhető, amely az egészségügyi dolgozók december havi bérének OEP által történő 

megelőlegezését tartalmazza. Az állami támogatás összege az előző év azonos időszakához 

viszonyítva 1.016.448 ezer Ft-tal volt magasabb. 

3.2.1.1. Állami támogatás változása (2012-2014) 

A Debreceni Egyetem 2012-2014. évi állami támogatásának alakulását a 40. táblázat jeleníti 

meg. 

40. Táblázat:  A Debreceni Egyetem állami támogatásának alakulása 2012-2014. 

Megnevezés 2012 2013 2014 

Változás (ezer Ft) 

2012. évhez 

képest 

2013. évhez 

képest 

Eredeti előirányzat (ezer Ft) 18 535 300 14 597 800 15 806 000 -2 729 300 1 208 200 

Módosított előirányzat (ezer Ft) 19 461 747 19 115 443 20 131 891 670 144 1 016 448 

Teljesítés (ezer Ft) 19 461 747 19 115 443 20 131 891 670 144 1 016 448 

Többletbevétel/lemaradás  

(ezer Ft) 
0 0 0 0 0 

 

A táblázat alapján látható, hogy a Debreceni Egyetem 2014. évi állami támogatásában 

növekedés következett be 2012. és 2013. évekhez képest. 

A Debreceni Egyetem támogatásának eredeti előirányzata 2014-ben közel 3 milliárd Ft-tal 

csökkent a 2012. évihez képest, míg a 2013-as eredeti előirányzathoz képest 1,2 milliárd Ft-

tal növekedett. 
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Az Egyetem 2014. évben teljesült támogatása viszont már növekedést mutat, mind a két 

vizsgált évhez képest. A 2012-es teljesítéshez képest 670.144 ezer Ft-tal, míg a 2013-as évhez 

képest kicsivel több, mint 1 milliárd Ft-tal. 

3.2.1.2. Saját bevétel változása (2012-2014) 

A Debreceni Egyetem 2012-2014. évi saját bevételének alakulását a 41. táblázat ismerteti. 

41. Táblázat:  A Debreceni Egyetem saját bevételének alakulása 2012-2014. 

Megnevezés 2012 2013 2014 

Változás (ezer Ft) 

2012. évhez 

képest 

2013. évhez 

képest 

Eredeti előirányzat (ezer Ft) 10 003 480 12 711 320 14 760 900 4 757 420 2 049 580 

Módosított előirányzat (ezer Ft) 13 634 500 15 893 971 17 444 227 3 809 727 1 550 256 

Teljesítés (ezer Ft) 15 205 679 16 007 254 17 444 227 2 238 548 1 436 973 

Többletbevétel/lemaradás  

(ezer Ft) 
1 571 179 113 283 0 -1 571 179 -113 283 

 

A saját bevételek a közhatalmi bevételeket, a működési bevételeket, valamint a felhalmozási 

bevételeket tartalmazzák. Látható, hogy a vizsgált években a saját bevételek eredeti 

előirányzatához képest jelentős összegben nőtt a módosított előirányzat, mely az év közben 

teljesült többletbevételek előirányzatosításának köszönhető. 

A Debreceni Egyetem saját bevételének teljesítése növekvő tendenciát mutat az előző évekhez 

képest. A saját bevételeken belül a legjelentősebb részt a működési bevételek képezik, 

amelyek a 99,55%-át teszik ki. Ezek 2013-hoz viszonyított növekedése a teljes saját bevétel 

növekedésének 99,48%-át jelentik. 

A működési bevételek közül jelentős mértékű növekedés elsősorban az ellátási díjaknál 

figyelhető meg, amely a felsőoktatási bevételek növekedésének köszönhetően nőttek 

elsősorban. Ezek növekedését egyrészt a költségtérítés mértékének növekedése, másrészt a 

külföldi hallgatók által fizetett költségtérítés árfolyam változása okozta. 

A bevételek beszedése a gazdasági helyzet változása miatt 2014. évben is nehézkes volt. 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 

egyetem érvényt szerezni követeléseinek. 

  



 

72 
 

3.2.1.3. Egyéb működési célú bevételek változása (2012-2014) 

Az egyéb működési célú bevételek a működési célú támogatások államháztartáson belülről és 

a működési célú átvett pénzeszközök bevételeiből állnak. 

A Debreceni Egyetem 2012-2014. évi működési célú támogatások államháztartáson belülről 

alakulását a 42. táblázat mutatja be. 

42. Táblázat:  A Debreceni Egyetem működési célú támogatások államháztartáson belülről 

alakulása 2012-2014. 

Megnevezés 2012 2013 2014 

Változás (ezer Ft) 

2012. évhez 

képest 

2013. évhez 

képest 

Eredeti előirányzat (ezer Ft) 26 518 707 27 271 390 26 676 400 157 693 -594 990 

Módosított előirányzat (ezer Ft) 29 407 955 35 332 015 37 575 347 8 167 392 2 243 332 

Teljesítés (ezer Ft) 32 290 839 34 991 386 37 575 347 5 284 508 2 583 961 

Többletbevétel/lemaradás (ezer 

Ft) 
2 882 884 -340 629 0 -2 882 884 340 629 

 

A működési célú támogatások államháztartáson belülről teljesítésében csökkenő mértékű 

növekedés figyelhető meg az előző évekhez viszonyítva. 2012. évhez képest 5.284.508 ezer 

Ft-tal, míg 2013-hoz képest 2.583.961 ezer Ft-tal nőtt a teljesítés. 

2013. évhez viszonyítva a növekedés az OEP bevétel növekedésének köszönhető nagyrészt 

(3.872.335 ezer Ft), szemben azzal, hogy a pályázati bevételek jelentős csökkenést mutatnak 

(1.652.523 ezer Ft). 

A Debreceni Egyetem 2012-2014. évi működési célú átvett pénzeszközök bevételeinek 

alakulását a 43. táblázat mutatja be. 

43. Táblázat:  A Debreceni Egyetem működési célú átvett pénzeszközök bevételei alakulása 

2012-2014. 

Megnevezés 2012 2013 2014 

Változás (ezer Ft) 

2012. évhez 

képest 

2013. évhez 

képest 

Eredeti előirányzat (ezer Ft) 449 113 449 090 528 900 79 787 79 810 

Módosított előirányzat (ezer Ft) 1 256 792 1 198 686 883 612 -373 180 -315 074 

Teljesítés (ezer Ft) 1 628 597 1 157 827 883 612 -744 985 -274 215 

Többletbevétel/lemaradás 

(ezer Ft) 
371 805 -40 859 0 -371 805 40 859 

 

A működési célú átvett pénzeszközök bevételei teljesítése csökkenő tendenciát mutatnak a 

2012-es és a 2013-as évekhez viszonyítva. 

A csökkenést az egyéb működési célú átvett pénzeszközök kormányoktól és nemzetközi 

szervezetektől jogcím csökkenése okozta. 
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3.2.1.4. Egyéb felhalmozási célú bevételek változása (2012-2014) 

Az egyéb felhalmozási célú bevételek a felhalmozási célú támogatások államháztartáson 

belülről és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételeiből állnak. 

A Debreceni Egyetem 2012-2014. évi felhalmozási célú támogatások államháztartáson 

belülről alakulását a 44. táblázat mutatja be. 

44. Táblázat:  A Debreceni Egyetem felhalmozási célú támogatások államháztartáson 

belülről alakulása 2012-2014. 

Megnevezés 2012 2013 2014 

Változás (ezer Ft) 

2012. 

évhez 

képest 

2013. évhez 

képest 

Eredeti előirányzat (ezer Ft) 1 911 362 2 052 129 2 029 900 118 538 -22 229 

Módosított előirányzat (ezer Ft) 5 597 981 6 345 662 2 559 017 -3 038 964 -3 786 645 

Teljesítés (ezer Ft) 5 579 601 6 320 475 2 559 017 -3 020 584 -3 761 458 

Többletbevétel/lemaradás (ezer Ft) -18 380 -25 187 0 18 380 25 187 

 

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről teljesítése csökkenést mutat az 

előző évekhez képest, amely csökkenés nagyrészt a pályázati bevételek és az OEP bevétel 

csökkenésének köszönhető. Az előző évhez viszonyítva ez 3.678.231 ezer Ft-os csökkenésnek 

felel meg együttesen. 

A Debreceni Egyetem 2012-2014. évi felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételeinek 

alakulását a 45. táblázat szemlélteti. 

45. Táblázat:  A Debreceni Egyetem felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei 

alakulása 2012-2014. 

Megnevezés 2012 2013 2014 

Változás (ezer Ft) 

2012. évhez 

képest 

2013. évhez 

képest 

Eredeti előirányzat (ezer Ft) 317 538 135 871 800 -316 738 -135 071 

Módosított előirányzat (ezer Ft) 822 859 638 047 854 299 31 440 216 252 

Teljesítés (ezer Ft) 551 163 679 597 854 299 303 136 174 702 

Többletbevétel/lemaradás 

(ezer Ft) 
-271 696 41 550 0 271 696 -41 550 

 

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök alakulása vegyes képet mutat, 2012. évhez 

viszonyítva növekedés, míg 2013. évhez viszonyítva csökkenés következett be a teljesítésben, 

ám ezek a változások nem voltak jelentős mértékűek. 
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3.2.2. Kiadási előirányzat teljesítés 

A Debreceni Egyetemre vonatkozóan a módosított kiadási előirányzat terhére teljesített 

kiadások alakulását 2014-ben a 46. táblázat adatai alapján elemezhetjük. 

46. Táblázat:  A módosított előirányzat terhére teljesített kiadások a Debreceni Egyetemen 

2014-ben 

Kiadási jogcímek 

Módosított 

előirányzat 

(ezer Ft) 

Teljesített 

kiadás 

(ezer Ft) 

Kiadási 

megtakarítás/ 

túlteljesítés 

(ezer Ft) 

Teljesítés 

(%) 

Személyi juttatások 26 007 142 24 239 857 -1 767 285 93,20% 

Munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulás adó 
7 352 844 6 801 460 -551 384 92,50% 

Dologi kiadások 43 940 617 34 515 938 -9 424 679 78,55% 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 812 345 2 795 561 -16 784 99,40% 

Egyéb működési célú kiadások 896 016 359 184 -536 832 40,09% 

Beruházások 3 924 616 2 600 188 -1 324 428 66,25% 

Felújítások 840 996 616 155 -224 841 73,26% 

Egyéb felhalmozási célú kiadások 51 625 44 500 -7 125 86,20% 

Finanszírozási kiadások 1 073 932 83 879 -990 053 7,81% 

Kiadások összesen 86 900 133 72 056 722 -14 843 411 82,92% 

 

A kiadási megtakarítás 2014-ben 14.843.411 ezer Ft volt, mely nagyobb részben a személyi 

juttatások, a dologi kiadások, a beruházások és a finanszírozási kiadások jogcímeken 

keletkezett. 

Arányait tekintve az összes teljesített kiadás (72.056.722 ezer Ft) a módosított kiadási 

előirányzatnak (86.900.133 ezer Ft) a 82,92%-a volt 2014-ben, azaz a megtakarítás az 

előirányzat 17,08%-a volt. 

A költségvetésen belül a legmagasabb mértékű, 92,19% megtakarítást a finanszírozási 

kiadások esetében, míg a legnagyobb összegű 9.424.679 ezer Ft megtakarítást a dologi 

kiadások vonatkozásában érte el az Egyetem. Jelentős kiadás megtakarítás jelentkezett még a 

személyi juttatások (1.767.285 ezer Ft) és a beruházások (1.324.428 ezer Ft) esetében is.  

A 47. számú táblázat a Debreceni Egyetem 2014. évi kiadási jogcímenkénti teljesítés adatait 

hasonlítja össze az előző évvel. 
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47. Táblázat:  A Debreceni Egyetem teljesítés adatainak összehasonlítása kiadási 

jogcímenként 2013-2014. 

Kiemelt jogcímek 

Kiadási teljesítés 

2013 

(ezer Ft) 

Kiadási teljesítés 

2014 

(ezer Ft) 

Kiadási 

teljesítés 

változás 

(ezer Ft) 

Személyi juttatások 23 791 761 24 239 857 547 112 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulás adó 
6 656 656 6 801 460 506 663 

Dologi kiadások 36 061 134 34 515 938 -2 590 161 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 196 600 2 795 561 -401 039 

Egyéb működési célú kiadások 845 182 359 184 98 092 

Beruházások 7 065 453 2 600 188 -4 465 265 

Felújítások 445 826 616 155 170 329 

Egyéb felhalmozási célú kiadások 22 719 28 500 5 781 

Finanszírozási kiadások 0 16 000 16 000 

Kiadások összesen 78 085 331 71 972 843 -6 112 488 

 

A táblázat adatainak értékelése a következő 3.2.2.1-3.2.2.6. pontokban kerül bemutatásra. 

3.2.2.1. A személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, létszám 

alakulás (2012-2014) 

A Debreceni Egyetem személyi juttatások előirányzatának és teljesítésének 2012-2014 közötti 

alakulását az alábbi táblázat mutatja be. Szignifikáns növekedés következett be az eredeti 

előirányzatok tekintetében a 2012-es évet alapul véve, de 2013-as évet tekintve is. A 

növekedésben jelentős szerepe van az egészségügyi ágazati béremelésnek, a pedagógus 

életpályamodell keretében történő béremelésnek, valamint a pályázati keretekből személyi 

juttatásokra fordított előirányzatok növekedésének is. 

48. Táblázat:  Személyi juttatások előirányzata és teljesítése 2012-2014. 

Megnevezés 2012 2013 2014 

Változás (ezer Ft) 

2012. 

évhez 

képest 

2013. 

évhez 

képest 

Eredeti előirányzat (ezer Ft) 20 897 566 21 659 366 22 444 200 1 546 634 784 834 

Módosított előirányzat (ezer Ft) 22 558 873 25 056 617 26 007 142 3 448 269 950 525 

Teljesítés (ezer Ft) 21 771 452 23 791 761 24 239 857 2 468 405 448 096 

Túlteljesítés/ Megtakarítás (ezer Ft) 787 421 1 264 856 1 767 285 979 864 502 429 

 

A 2014-es számviteli szabályok szerint a reprezentációt nem a dologi kiadások között, hanem 

a személyi juttatások között kell elszámolni és kimutatni, az előző évek adatai ennek 

megfelelően korrigálásra kerültek. 

A személyi juttatások teljesítése tekintetében 2012-2014 között 2.468.405 ezer Ft emelkedés 

mutatkozik, míg 2013-2014 között 448.096 ezer Ft teljesítésnövekedés ment végbe. 

A felhasználásból kiemelendő az egészségügyi ágazati béremelésre fordított összeg 2014. 

évben 1.398.432 ezer Ft, 2013. évben 1.273.421 ezer Ft, a 2012. évben 697.724 ezer Ft. 
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A bérkompenzáció tényleges felhasználása 2014. évben 351.070 ezer Ft, 2013. évben 411.521 

ezer Ft, 2012. évben 423.278 ezer Ft. 

A prémiumévek programban részt vevők részére 2014. évben 1.272 ezer Ft, 2013. évben 4.856 

ezer Ft, 2012. évben 6.835 ezer Ft került kifizetésre.  

Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék került bevezetésre 2014. évben, ilyen jogcímen 

1.505 ezer Ft-ot fizetett ki az egyetem. 

2014. évben a törvény szerinti illetmények, munkabérek jogcímen a tényleges felhasználás 

16.263.130 ezer Ft volt. 

Az 1 főre jutó átlag személyi juttatás 2014. évben 4 042 ezer Ft/év, 2013. évben 4.010 ezer 

Ft/év, a 2012. évben 3.725 ezer Ft/év. 

Az összes személyi juttatásból 2014. évben 1.228.412 ezer Ft-ot, 2013. évben 1.240.150 ezer 

Ft-ot, 2012-ben 1.106.571 ezer Ft fordítottuk készenlétre, ügyeletre, rendkívüli munkavégzés 

díjazására.  

Az alábbi táblázat mutatja be a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

alakulását 2012-2014. között. 

49. Táblázat:  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és 

teljesítése 2012-2014. 

Megnevezés 2012 2013 2014 

Változás (ezer Ft) 

2012. évhez 

képest 

2013. évhez 

képest 

Eredeti előirányzat (ezer Ft) 6 475 762 6 709 977 6 646 100 170 338 -63 877 

Módosított előirányzat (ezer Ft) 6 568 851 7 234 589 7 352 844 783 993 118 255 

Teljesítés (ezer Ft) 6 166 651 6 656 656 6 801 460 634 809 144 804 

Túlteljesítés/Megtakarítás 

(ezer Ft) 
402 200 577 933 551 384 149 184 -26 549 

 

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó esetében is történt korrekció 

a számviteli változásoknak köszönhetően, 2014. évtől a munkáltató által fizetett személyi 

jövedelemadó és a rehabilitációs hozzájárulás nem a dologi kiadások között, hanem itt 

kerülnek elszámolásra. Az előző évek adatai ennek megfelelően kerültek korrigálásra. 

Létszám alakulása 

Az egyetem átlagos statisztikai állományi létszáma 2014. évben 5.996 fő, 2013. évben 5.908 

fő, 2012. évben 5.822 fő. 

Az egyetem költségvetésben engedélyezett létszáma 2014. évben 6.658 fő, 2012 és 2013. 

években 6.958 fő. 

  



 

77 
 

3.2.2.2. A dologi kiadások alakulása (2012-2014) 

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. 

A számviteli változásoknak megfelelően 3.2.2.1-es pontban leírtak szerint a dologi kiadások 

előző évi adatai is korrigálásra kerültek. Ezen kívül 2014. évtől nem a dologi kiadások között, 

hanem az egyéb működési célú kiadások között kell elszámolni az alábbiakat: 

 Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés  

 A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség 

 Egyéb befizetési kötelezettség 

 Nemzetközi tagsági díjak 

 

50. Táblázat:  Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 2012-2014. 

Megnevezés 2012 2013 2014 

Változás (ezer Ft) 

2012. évhez 

képest 

2013. évhez 

képest 

Eredeti előirányzat (ezer Ft) 24 287 043  22 804 428  24 775 900  488 857  1 971 472  

Módosított előirányzat (ezer Ft) 34 011 021  39 437 312  43 940 617  9 929 596  4 503 305  

Teljesítés (ezer Ft) 33 601 468  36 061 134  34 515 938  914 470  -1 545 196  

Túlteljesítés/Megtakarítás 

(ezer Ft) 
409 553  3 376 178  9 424 679  9 015 126  6 048 501  

 

Megállapítható, hogy 2013. évhez képest az eredeti és módosított előirányzat tekintetében 

növekedés, míg a teljesítés esetében csökkenés figyelhető meg 2014-re. 2012. évhez 

viszonyítva az eredeti, a módosított előirányzatban és a teljesítésben is növekedés következett 

be 2014-re. Az elmúlt három évben a teljesített dologi kiadások esetében folyamatosan 

megtakarítás keletkezett a módosított előirányzathoz képest, amely megtakarítás mértéke 

2012-ről 2013-ra, majd pedig 2014-re is jelentősen nőtt. 

A dologi kiadások teljesítésében bekövetkezett csökkenés elsősorban a következő jogcímeken 

figyelhető meg: készletbeszerzés (ezen belül a szakmai anyagok beszerzése), szolgáltatási 

díjak (vásárolt élelmezés, közüzemi díjak, karbantartás, közvetített szolgáltatások, melyek 

csökkenését részben ellensúlyozza a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

növekedése) és egyéb dologi kiadások. 
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3.2.2.3. Ellátottak pénzbeli juttatásainak alakulása (2012-2014) 

Az ellátottak pénzbeli juttatásai jogcím a pénzbeli kárpótlások, kártérítések és az intézményi 

ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímekből tevődik össze. Az Egyetem tevékenységéből 

adódóan az intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai megegyeznek az oktatásban résztvevők 

pénzbeli juttatásaival, mivel ezek a hallgatói, oktatói és kutatói ösztöndíjakat tartalmazzák.  

51. Táblázat:  Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése 2012-2014. 

Megnevezés 2012 2013 2014 

Változás (ezer Ft) 

2012. évhez 

képest 

2013. évhez 

képest 

Eredeti előirányzat (ezer Ft) 3 526 700 3 447 800 3 646 700 120 000 198 900 

Módosított előirányzat (ezer Ft) 3 517 299 3 394 422 2 812 345 -704 954 -582 077 

Teljesítés (ezer Ft) 3 429 228 3 196 600 2 795 561 -633 667 -401 039 

Túlteljesítés/Megtakarítás  

(ezer Ft) 
88 071 197 822 16 784 -71 287 -181 038 

 

Az eredeti előirányzat 2012-ről 2013-ra és 2013-ról 2014-re is kismértékű növekedést mutat. 

Ehhez képest a módosított előirányzat és a teljesítés is csökkent 2012-2014 között. A 

megtakarítás összege 2014-ben az előző évhez képest 181.038 ezer Ft-tal csökkent. 2014. 

évben a módosított előirányzathoz képest 16.784 ezer Ft-os kiadás megtakarítás keletkezett. 

3.2.2.4. Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások alakulása (2012-

2014) 

A Debreceni Egyetem egyéb működési célú kiadások előirányzatát és teljesítését az alábbi 

táblázat mutatja be 2012-2014. évekre. 

52. Táblázat:  Egyéb működési célú kiadások előirányzata és teljesítése 2012-2014. 

Megnevezés 2012 2013 2014 

Változás (ezer Ft) 

2012. évhez 

képest 

2013. évhez 

képest 

Eredeti előirányzat (ezer Ft) 138 429 126 929 77 000 -61 429 -49 929 

Módosított előirányzat (ezer Ft) 1 054 795 1 061 230 896 016 -158 779 -165 214 

Teljesítés (ezer Ft) 987 869 845 182 359 184 -628 685 -485 998 

Túlteljesítés/ Megtakarítás (ezer 

Ft) 
66 926 800 138 536 832 469 906 -263 306 

 

A jogcímen kimutatott tételek az Áhsz. változásából eredően tartalmaznak olyan tételeket, 

amelyek az előző években még dologi kiadásként kerültek kimutatásra, ám az új szabályozás 

szerint már az egyéb működési célú kiadások között kell kimutatni. Ezek az alábbiak: 

 Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés  

 A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség 

 Egyéb befizetési kötelezettség 

 Nemzetközi tagsági díjak 
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Az egyéb működési célú kiadások esetében a korábbi évekhez hasonlóan kiadási megtakarítás 

keletkezett a módosított előirányzathoz képest. Az eredeti, a módosított előirányzat és a 

kiadások teljesítése is egyaránt csökkenést mutat az előző évekhez képest. 

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát és teljesítését 2012-2014. évekre 

vonatkozóan az 53. táblázat mutatja be. 

53. Táblázat:  Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése 2012-2014. 

Megnevezés 2012 2013 2014 

Változás (ezer Ft) 

2012. évhez 

képest 

2013. évhez 

képest 

Eredeti előirányzat (ezer Ft) 800 800 800 0 0 

Módosított előirányzat (ezer Ft) 46 287 23 025 51 625 5 338 28 600 

Teljesítés (ezer Ft) 45 487 22 719 44 500 -987 21 781 

Túlteljesítés/Megtakarítás (ezer Ft) 800 306 7 125 6 325 6 819 

 

Az egyéb felhalmozási célú kiadások esetén kismértékű változások következtek be. A 2013-

as évre csökkenést mutat mind a módosított előirányzat, mind pedig a teljesítés, ám ez a 

tendencia 2014-es évre megfordult és növekedés következett be ezen a jogcímen. 

3.2.2.5. Beruházások és felújítások alakulása (2012-2014) 

A beruházások eredeti, módosított előirányzatának és a teljesített kiadásainak alakulását az 

54. számú táblázat mutatja be. 

54. Táblázat:  Beruházások előirányzata és teljesítése 2012-2014. 

Megnevezés 2012 2013 2014 

Változás (ezer Ft) 

2012. évhez 

képest 

2013. évhez 

képest 

Eredeti előirányzat (ezer Ft) 2 010 100 2 069 200 1 856 800 -153 300 -212 400 

Módosított előirányzat (ezer Ft) 6 921 224 7 663 451 3 924 616 -2 996 608 -3 738 835 

Teljesítés (ezer Ft) 6 969 200 7 065 453 2 600 188 -4 369 012 -4 465 265 

Túlteljesítés/Megtakarítás 

(ezer Ft) 
-47 976 597 998 1 324 428 1 372 404 -52 787 

Az adatok tartalmazzák a beruházások általános forgalmi adóját is. 

 

2014-ben az eredeti előirányzat a módosított előirányzathoz és a teljesítéshez hasonlóan 

csökkenést mutat a megelőző két évhez képest. Megállapítható, hogy 2012-ben túlteljesítés 

képződött ezen a kiadási jogcímen, míg 2013-ban 597.998 ezer Ft, 2014-ben pedig 1.324.404 

ezer Ft kiadási megtakarítás. A jelentős csökkenés oka, hogy a pályázati forrásból 

finanszírozott beruházások esetében 2013-ban jelentkezett a kiadások nagyobb volumene, 

amely 2014-ben már jelentősen kisebb volt. 

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

részletezi. 
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55. Táblázat:  Felújítások előirányzata és teljesítése 2012-2014. 

Megnevezés 2012 2013 2014 

Változás (ezer Ft) 

2012. évhez 

képest 

2013. évhez 

képest 

Eredeti előirányzat (ezer Ft) 399 100 399 100 355 400 -43 700 -43 700 

Módosított előirányzat (ezer Ft) 723 203 890 278 840 996 117 793 -49 282 

Teljesítés (ezer Ft) 728 890 445 826 616 155 -112 735 170 329 

Túlteljesítés/Megtakarítás 

(ezer Ft) 
-5 687 444 452 224 841 230 528 -219 611 

Az adatok tartalmazzák a felújítások általános forgalmi adóját is. 

 

A fenti táblázatból látható, hogy a felújítások eredeti előirányzata az elmúlt három évben közel 

azonos szinten mozgott. A 2014. évi módosított előirányzat 2013-hoz képest kis mértékben 

csökkent, de még mindig meghaladja a 2012-es szintet. A teljesítés 2013-ban és 2014-ben sem 

érte el a módosított előirányzatot, mindkét évben kiadási megtakarítás keletkezett. 

3.2.2.6. Finanszírozási kiadások alakulása (2012-2014) 

A finanszírozási kiadások eredeti, módosított előirányzatának és teljesítésének alakulását az 

56. számú táblázat mutatja be. 

56. Táblázat:  Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése 2012-2014. 

Megnevezés 2012 2013 2014 

Változás (ezer Ft) 

2012. évhez 

képest 

2013. évhez 

képest 

Eredeti előirányzat (ezer Ft) 0 0 0 0 0 

Módosított előirányzat (ezer Ft) 0 0 1 073 932 1 073 932 1 073 932 

Teljesítés (ezer Ft) 0 0 83 879 83 879 83 879 

Túlteljesítés/Megtakarítás 

(ezer Ft) 
0 0 990 053 990 053 990 053 

 

A finanszírozási kiadások eredeti előirányzatként nem kerültek tervezésre, mivel a korábbi 

években a Debreceni Egyetemnek nem volt finanszírozási kiadása. A 2014. január 01-től 

hatályban lévő számviteli szabályok alapján itt kell kimutatni a pénzügyi lízing törlesztésére 

fordított kiadásokat. Az Egyetem új pénzügyi lízing ügyletet már nem köthet, az itt megjelenő 

kiadások a 2006 évet megelőzően kötött lízingügyletekhez kapcsolódóan keletkeztek. 

A módosított előirányzat egyrészt a pénzügyi lízing tárgyévben esedékes törlesztő részét 

(83.879 ezer Ft), másrészt az egészségügyi dolgozók december havi bérének OEP általi 

megelőlegezésének visszafizetését tartalmazza a megelőlegezett összeggel azonosan (990.053 

ezer Ft). A teljesítés ezzel szemben csak a pénzügyi lízing tárgyévben esedékes törlesztő 

részének teljesítését tartalmazza, mivel az OEP előleg visszafizetésének rendezésére 2015. 

évben kerül sor. 
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3.2.2.7. PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, 

szolgáltatásvásárlás alakulása (2012-2014) 

A Debreceni Egyetemen PPP program keretében 2014. évben új épület építése, épület 

rekonstrukció nem történt. Az előző években e konstrukcióban megvalósított beruházások – 

Campus Hotel, Kossuth Lajos Kollégium I-II-III, valamint a Markusovszky Lajos II. 

Kollégium – bérleti díjaihoz a 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 2014-ben a férőhelyek alapján 83.800 ezer Ft 

támogatásban részesült, mely 2014. december 31-ig teljes összegben felhasználásra került. A 

Campus Hotel 2014. évi teljes kiadása 605.504 ezer Ft volt, ebből a célzott állami támogatás 

aránya 13,84%, ami messze elmarad az 50%-os finanszírozhatóságtól. 

A meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal 

kötött megállapodás alapján a Kossuth Lajos Kollégium 287.546 ezer Ft, a Markusovszky 

Lajos Kollégium 79.257 ezer Ft támogatásban részesült 2014-ben, mely teljes egészében 

felhasználásra került. A Kossuth Lajos Kollégium 2014. évi teljes kiadása 699.789 ezer Ft, a 

Markusovszky Lajos II. Kollégium teljes kiadása pedig 197.423 ezer Ft volt, azaz a Debreceni 

Egyetem összesen 897.212 ezer Ft-ot költött a meglévő kollégiumok PPP-s rekonstrukciójára. 

Ezen összegből a megállapodás szerint a támogatással érintett számlák 50%-a 448.606 ezer 

Ft, ami 32.178 ezer Ft-tal meghaladja a támogatás összegét, mely különbözetet így - az 50%-

os önerőn felül - saját forrásból kellett finanszírozni. 

3.2.3. Azonosítás alatt álló kiadások, bevételek, egyéb eszközoldali/forrásoldali 

elszámolások  

A költségvetési szervek gazdálkodása során olyan pénzkiadások és pénzbevételek 

jelentkezhetnek, melyekről nem lehet megállapítani a felmerüléskor, hogy azok milyen 

kiadás, illetve bevétel jogcímen számolhatóak el (például tévesen teljesített vagy beérkezett 

utalás, személyi járandóság előrefizetése, nem azonosítható bevétel). 2014. december 31-én 

ilyen jogcímen könyvelésünkben nem volt nyitott tétel. 

A követelés jellegű sajátos elszámolások és az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 

között szerepelnek a szállítóknak, foglalkoztatottaknak adott előlegek, a folyósított 

megelőlegezett, társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása, a 

decemberben megelőlegezett, de a következő költségvetési évet terhelő december havi 

illetmény, valamint a ki nem osztott (fel nem használt) Erzsébet utalvány. 

57. Táblázat:  Követelés jellegű sajátos elszámolások és egyéb sajátos eszközoldali 

elszámolások állománya 2014. december 31-én 

Megnevezés 

Könyv szerinti 

érték 

(ezer Ft) 

Beruházásokra adott előlegek 59 558 

Foglalkoztatottaknak adott előlegek 28 312 

Egyéb adott előlegek 589 545 

Folyósított megelőlegezett, társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 

elszámolása 
55 432 

Követelés jellegű sajátos elszámolások  732 847 

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások  328 
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A beruházásra adott előlegek ÉAOP pályázat keretében, szállítói finanszírozás keretében 

nyújtott előleg, mely rendezése, csak a rész-, illetve végszámla benyújtását követően történik. 

Az egyéb adott előlegek között a szállítóknak szolgáltatással összefüggésben adott előleg 

került kimutatásra (pl: beteg-élelmezés, oktatás), valamint az OEP által közvetlenül a 

szállítónak fizetett gyógyszerek értéke. 

A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások és az egyéb sajátos forrásoldali elszámolások 

között mutatjuk ki a kapott előlegeket, az általunk beszedett, de más szervezetet megillető 

bevételeket és az idegen pénzeszközökkel kapcsolatos pénzforgalmat. 

58. Táblázat:  Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások és egyéb sajátos forrásoldali 

elszámolások állománya 2014. december 31-én 

Megnevezés  
Könyv szerinti érték 

(ezer Ft) 

Kapott előlegek 11 190 

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 14 351 

Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások 319 933 

 

A kapott előlegek között a vevőktől kapott, előre beutalt bevételek szerepelnek. 

A nemzetközi támogatási programokhoz (Erasmus, HURO) kapcsolódó idegen pénzeszközök 

év végi egyenlege a nemzetközi támogatási programok lebonyolítását szolgáló devizaszámlák 

egyenlegéből és az azokhoz kapcsolódóan év végén elszámolt árfolyam különbözetből 

tevődik össze. 

3.3. Maradvány alakulása 

3.3.1. 2013. évi maradvány felhasználásának jogcímei 

2013. évben egyetemi szinten 6.423.751 ezer Ft összegű maradvány keletkezett, melynek 

teljes összege kötelezettségvállalással terhelt volt. 

A Debreceni Egyetem a 2013. évi maradványának igénybevételét 2014. évben az 

államháztartás számvitelének 2014. évi megváltoztatásával kapcsolatos feladatokról szóló 

36/2013. (IX.13.) NGM rendelet 10. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően könyvelte 

le. 

A számviteli szabályok megváltozása miatt a 2014-ben könyvelt és igénybe vett maradvány 

összege 6.461.687 ezer Ft, ugyanis a beruházásra adott előleg 2013. december 31-ig az 1. 

Befektetett eszközök számlaosztályban, 2014. január 1-jétől pedig a 3651. Adott előlegek 

számlacsoportban került kimutatásra. 

Ebből kifolyólag a 37.936 ezer Ft összegű beruházásra adott előleg 2013-ban kiadásként került 

elszámolásra, tehát csökkentette a maradvány összegét, viszont a 36/2013. (IX.13.) NGM 

rendelet 10. § (3) bekezdése alapján ezzel az összeggel korrigálni kellett a pénzeszközök 

összevont egyenlegét, így a 2013. évi maradvány igénybevétel összege 6.461.687 ezer Ft-ra 

változott. 

A 2013. évi maradvány felhasználásának jogcímeit az 59. táblázat foglalja össze. 
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59. Táblázat:  A 2013. évi maradvány felhasználásának jogcímei 

Kiadási jogcím 

Felhasználás 

összege 

(ezer Ft) 

Személyi juttatások 1 457 885 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 585 579 

Dologi kiadások 2 960 578 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 67 217 

Egyéb működési célú kiadások 252 549 

Beruházások 925 654 

Felújítások 212 225 

2013. évi maradvány összesen 6 461 687 

 

A 60. táblázat mutatja be a 2013. évi maradvány felhasználásának jogcímeit tervezési 

egységenként. 

60. Táblázat:  A 2013. évi maradvány felhasználásának jogcímei tervezési egységenként 

Kiadási jogcím 
Felhasználás (ezer Ft) 

ATK KK KP Összesen 

Személyi juttatások 273 907 158 014 1 025 964 1 457 885 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 
86 768 144 598 354 213 585 579 

Dologi kiadások 357 862 1 026 851 1 575 865 2 960 578 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 593 24 909 41 715 67 217 

Egyéb működési célú kiadások   21 882 230 667 252 549 

Beruházások 412 937 119 355 393 362 925 654 

Felújítások 77 093 127 629 7 503 212 225 

2013. évi maradvány összesen 1 209 160 1 623 238 3 629 289 6 461 687 

 

Jogcímek tekintetében a dologi kiadások esetében került felhasználásra a legnagyobb 

összegben maradvány, a teljes maradvány összegének 45,82 %-a. 

3.3.2. Vállalkozási tevékenység maradványának alakulása 

A Debreceni Egyetem vállalkozási tevékenységet nem végez. 
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3.3.3. 2014. évi maradvány 

A Debreceni Egyetem és ezen belül a tervezési egységek előirányzat, bevételi és kiadási 

teljesítés, valamint maradvány adatainak alakulását a 61. táblázat mutatja. 

61. Táblázat:  A tervezési egységek 2014. évi előirányzat, bevételi és kiadási teljesítés és 

maradvány adatai 

Tervezési egységek 

Előirányzat (ezer Ft) Bevételi 

teljesítés 

(ezer Ft) 

Kiadási 

teljesítés 

(ezer Ft) 

Előirányzat-

maradvány 

(ezer Ft) Eredeti Módosítás 
Módosított 

előirányzat 

ATK 1 680 069 1 144 150 2 824 218 2 824 218 1 751 929 1 072 289 

KK 28 653 900 6 438 927 35 092 827 35 092 827 33 027 571 2 065 256 

KP 29 468 931 19 514 156 48 983 088 48 983 088 37 277 222 11 705 866 

Debreceni Egyetem  59 802 900 27 097 233 86 900 133 86 900 133 72 056 722 14 843 411 

 

A táblázat alapján megállapítható, hogy a Debreceni Egyetem 2014. évi maradványa 

14.843.411 ezer Ft, melynek megoszlását a 4. ábra alapján tanulmányozhatjuk. 

 
4. Ábra:  A 2014. évi maradvány megoszlása a tervezési egységek között 

Az Agrártudományi Központ 1.072.289 ezer Ft összegű maradványa az Egyetem 

maradványának 7%-át adja. 

A 2014. évi maradvány 14%-a, 2.065.256 ezer Ft a Klinika Központ gazdálkodása során 

realizálódott. 

A karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és működést biztosító egységek 2014. évi 

maradványa 11.705.866 ezer Ft, mely az összes maradvány 79%-a. 

1 072 289

2 065 256

11 705 866

ATK KK KP
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5. Ábra:  A Debreceni Egyetem tervezési egységeinek teljesített bevételei és kiadásai 

2014-ben 

 

A fentiek alapján a Debreceni Egyetem maradványa 2014-ben összesen 14.843.411 ezer Ft, 

mely 8.419.660 ezer Ft-tal több, mint a 2013. évi beszámoló szerinti maradvány. 

Az Egyetem gazdálkodásában 2014. évben realizált 14.843.411 ezer Ft összegű maradvány 

teljes egészében kiadási megtakarítás címén keletkezett. A maradvány teljes összege 

kötelezettségvállalással terhelt. 

A 2014. évi maradvány jogcímek szerinti összetétele a 62. táblázatban látható. 

62. Táblázat:  A Debreceni Egyetem 2014. évi maradványának jogcímek szerinti összetétele 

Jogcím 
Maradvány 

(ezer Ft) 

Önrevízió alapján elvonásra felajánlott költségvetési maradvány  203 928 

Működési/felhalmozási célú támogatások bevételének maradványa a 

társadalombiztosítási alapból 
2 001 229 

Működési/felhalmozási célú támogatások bevételének maradványa az elkülönített állami 

pénzalapokból 
814 440 

Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa -1 083 291 

Egyéb szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa 829 393 

Egyéb kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 12 077 712 

2014. évi maradvány összesen 14 843 411 

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

35 000 000

40 000 000

45 000 000

50 000 000

ATK KK KP

2 824 218

35 092 827

48 983 088

1 751 929

33 027 571

37 277 222

Bevételi teljesítés (ezer Ft) Kiadási teljesítés (ezer Ft)



 

86 
 

A Debreceni Egyetem 2014. évi előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalásainak 2014. 

december 31-i állománya kiadási jogcímenként a következőképpen alakult: 

 személyi juttatások 1.767.285 ezer Ft 

 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 551.384 ezer Ft 

 dologi kiadások 9.424.679 ezer Ft 

 egyéb működési kiadások 536.832 ezer Ft 

 ellátottak pénzbeli juttatásai 16.784 ezer Ft 

 beruházások  1.324.428 ezer Ft 

 felújítások 224.841 ezer Ft 

 egyéb felhalmozási kiadások 7.125 ezer Ft 

 finanszírozási kiadások 990.053 ezer Ft 

 

3.4. Tervezési egységek gazdálkodásának bemutatása 

3.4.1. Agrártudományi Központ 

A gazdálkodást meghatározó tényezők 

A Debreceni Egyetemen 2014 évben végbement szervezeti változások teljessé tették az 

egyetemi integrációt. A korábbi centrumstruktúra megszűnésével egyidejűleg létrejött az 

Agrártudományi Központ.  

Az Agrártudományi Központ az elkülönült kutatóintézetet, tangazdaságot, az egyéb, a 

Központ agrártudományi szakmai feladatainak ellátásban közreműködő szervezeti 

egységeket, valamint a Központ tevékenysége igazgatásában, működtetésében részt vevő 

szervezeti egységeket foglalja magában.  

A 2014-es év átmeneti év volt a gazdálkodás szempontjából, hiszen új szervezeti keretek 

között történt a költségvetés készítése és ennek megfelelően a gazdasági folyamatok, 

elszámolási szabályok is változtak.  A gazdasági adminisztrációban szintén jelentős változás 

történt az egyetem gazdasági apparátusainak integrációja kapcsán. Egységes, funkcionális 

alapon szerveződő Gazdasági Főigazgatóság jött létre, melynek keretén belül az ATK 

Gazdasági Iroda létrehozása biztosította a helyi ügyintézést. Az Agrártudományi Központ a 

gazdasági informatikai rendszereinkben külön üzletágat képez, mely elkülönült előirányzat 

kezelést és beszámoló készítést biztosít.  

Az Agrártudományi Központ 2014. évi gazdasági eredményeit megalapozta a jogelőd 

Agrártudományi Centrum 2013. évi kedvező eredménye. 

Bevételi előirányzat és teljesítés 

Az Agrártudományi Központ 2014. évi bevételi előirányzatát és azok teljesítését a 63. táblázat 

tartalmazza. 
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63. Táblázat:  Az Agrártudományi Központ 2014. évi bevételi előirányzata és teljesítése 

Jogcím 

2014. évi 

eredeti 

előirányzat 

(ezer Ft) 

2014. évi 

módosított 

előirányzat 

(ezer Ft) 

2014. évi 

teljesítés 

(ezer Ft) 

Túlteljesítés 

(+)       

/lemaradás (-) 

(ezer Ft) 

Teljesítés 

% 

Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről 
178 700 330 950 330 950 0 100,00% 

Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről 
66 300 63 601 63 601 0 100,00% 

Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 - 

Működési bevételek 640 000 787 715 787 715 0 100,00% 

Felhalmozási bevételek 0 2 079 2 079 0 100,00% 

Működési célú átvett 

pénzeszközök 
0 24 389 24 389 0 100,00% 

Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök 
0 123 345 123 345 0 100,00% 

Finanszírozási bevételek 795 069 1 492 139 1 492 139 0 100,00% 

Összesen 1 680 069 2 824 218 2 824 218 0 100,00% 

 

Az Agrártudományi Központ a bevételeit tekintve kiemelkedő évet zárt.  Az előirányzat és 

teljesítés alakulását mutatja a 6. ábra. 

 

6. Ábra:  Bevételi előirányzat teljesítése (ezer Ft) 

A bevételi előirányzat-módosításnak 71%-a, 813,7 millió Ft a 2013. évi maradvány 

igénybevételéből adódik. A fennmaradó 330 millió Ft módosítást tényleges bevételi többlet 

eredményezte. 

A 2.824 millió Ft teljesült bevétel jogcím szerinti megoszlását mutatja a 7. ábra. 
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7. Ábra:  Bevételi előirányzat teljesítése jogcím szerint (ezer Ft, %) 

 

Az irányító szervtől kapott támogatás az összes bevétel 24%-át adja. Az állami támogatás a 

kutatóintézeti támogatás és a botanikuskerti speciális támogatása jogcímekből tevődik össze. 

A működési bevételek tekintetében kiemelkedő a 788 millió Ft-os teljesítés, ebből a 

mezőgazdasági termékek nettó értékesítési bevétele 457 millió Ft, a szolgáltatások nettó 

bevétele 99 millió Ft.  

A 8. ábra a szervezeti egységek (nettó) bevételi tervének teljesítését mutatja. 

 
8. Ábra:  Nettó saját bevételi tervek teljesítése szervezetenként (ezer Ft) 

 

A Karcagi Kutatóintézet esetében a 11 millió Ft, a Nyíregyházi Kutatóintézet esetében 15 

millió Ft, a Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet esetébe 2 millió Ft (nettó) vevői 

követelés teljesítése 2015. évre áthúzódik. 

Az államháztartáson belülről érkező támogatások és átvett pénzeszközök jogcímen 2014-ben 

összesen 542 millió Ft teljesült. A Nyíregyházi Kutatóintézet pályázati tevékenységéből 2014-
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ben 233 millió Ft, az agrárágazati fejezeti támogatásokból 300 millió Ft teljesült, melyet a 9. 

ábra szemléltet.  

Az agrárágazati támogatásokból 100 millió Ft 2013-ról áthúzódó pénzügyi teljesítés. 

 
9. Ábra:  Támogatások, átvett pénzeszközök szervezeti egységenként (ezer Ft) 

 

 

Kiadási előirányzat és teljesítés 

 

64. Táblázat:  Az Agrártudományi Központ 2014. évi kiadási előirányzata és teljesítése 

Jogcímek 

2014. évi 

eredeti 

előirányzat 

(ezer Ft) 

2014. évi 

módosított 

előirányzat 

(ezer Ft) 

2014. évi 

teljesített 

kiadás 

(ezer Ft) 

Megtakarítás (+)  

/ túlteljesítés (-) 

(ezer Ft) 

Teljesítés a 

módosított 

előirányzat 

%-ban 

Személyi juttatások 796 039 736 295 593 184 -143 111 80,56% 

Munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulás adó 
215 030 207 574 166 310 -41 264 80,12% 

Dologi kiadások 602 700 1 309 458 729 823 -579 635 55,73% 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 533 312 -221 58,54% 

Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 - 

Beruházások 16 300 394 204 160 402 -233 802 40,69% 

Felújítások 50 000 176 154 101 898 -74 256 57,85% 

Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 - 

Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 - 

Mindösszesen 1 680 069 2 824 218 1 751 929 -1 072 289 62,03% 
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A kiadási teljesítés lényegesen elmarad a módosított előirányzattól, ami a racionális 

gazdálkodásból, a pályázati ütemezésekből és a mezőgazdaság szezonalitásából adódik. Az 

10. ábra szemlélteti a kiadási előirányzatok összértékét és ennek teljesítését. 

 
10. Ábra:  Kiadási előirányzat és teljesítés 

 

A kiadásaink legnagyobb részét 43 %-át a személyi jellegű kiadások és ezek járulékainak 

együttes összege adja. Emellett jelentős a dologi kiadások aránya, ebből kiemelkedő a szakmai 

és üzemeltetési anyagok (264 millió Ft), valamint a közmű és egyéb szolgáltatások (270 millió 

Ft) érteke. 

 

 
11. Ábra:  Kiadások jogcím szerinti megoszlása (ezer Ft, %) 
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Bevételek és kiadások tevékenységenként 

Az Agrártudományi Központ összes bevételei (12. ábra) és összes kiadásai (13. ábra) a fő 

tevékenységi körének megfelelően alakult. A bevételek közül kiemelkedő az agrár szakmai 

feladatok teljesítménye, valamint a pályázati bevétel. A kiadások esetében szintén 

megfigyelhető az alap és alkalmazott kutatási-, a tanüzemi- és a termelési tevékenység 

dominanciája. A pályázati kiadások elmaradtak a bevételekhez képest, ami a képződött 

maradványban is mutatkozik. 

 
12. Ábra:  Összes bevétel tevékenységenként (ezer Ft) 

 

 
13. Ábra:  Összes kiadás tevékenységenként (ezer Ft) 
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Maradvány 

Az Agrártudományi Központ 2014. évi maradványa 1.072.289 ezer Ft, melynek összetevőit a 

14. ábra szemlélteti. 

 
14. Ábra:  Előirányzat maradvány (ezer Ft) 

 

A maradvány alakulását tevékenységenként a 11. ábra szemlélteti. A maradvány legnagyobb 

része pályázathoz kapcsolódik. A célzott pénzeszközök, kötött felhasználású témák 

maradványa 545 millió Ft. A kutatási projektek, agrár szakmai feladatok áthúzódó kifizetésére 

a tevékenység keretében képződött bevételi maradvány fedezetet biztosít. 

 

 
15. Ábra:  2014. évi maradvány (ezer Ft)  
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Összegzés 

A 2014-es év gazdasági szempontból kiemelkedő volt az Agrártudományi Központ számára. 

A költségvetési bevételek 151 %-os, ezen belül a működési saját bevételek 123%-os teljesítést 

értek el.  

Az agrár fejezeti támogatások 300 millió Ft-os teljesítéséből 100 millió Ft az előző évről 

áthúzódó pénzügyi teljesítés, ezért a következő évben ennek a hatásával számolni szükséges. 

Szintén figyelmet igényel az agrártámogatások rendszerének átalakulása, ami a 2015-ös évet 

érintően kedvezőtlen hatással lesz. 

Az Agrártudományi Központ gazdálkodása 2014-ben stabil volt, a biztonságos működés 

gazdasági feltételei egész évben adottak voltak. A bevételek terven felüli teljesítése, a 

racionális gazdálkodás sikeres gazdasági évet eredményeztek. 

3.4.2. Klinikai Központ 

A Klinikai Központ bevételi módosított előirányzata terhére történő teljesítést a 65. táblázat 

mutatja be. 

65. Táblázat:  Teljesített bevételek alakulása a Klinikai Központban 2014. évben 

Jogcímek 

2014. évi 

eredeti 

előirányzat 

(ezer Ft) 

2014. évi 

módosított 

előirányzat 

(ezer Ft) 

2014. évi 

teljesítés 

(ezer Ft) 

Megtakarítás

/ túlteljesítés 

(ezer Ft) 

Teljesítés a 

módosított 

előirányzat 

%-ban 

Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről 
25 020 700 30 040 666 30 040 666 0 100,00% 

Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről 
1 429 900 1 590 186 1 590 186 0 100,00% 

Közhatalmi bevételek 0 1 677 1 677 0 100,00% 

Működési bevételek 2 203 300 1 749 572 1 749 572 0 100,00% 

Felhalmozási bevételek 0 23 618 23 618 0 100,00% 

Működési célú átvett pénzeszközök 0 210 718 210 718 0 100,00% 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 450 838 450 838 0 100,00% 

Finanszírozási bevételek 0 1 025 552 1 025 552 0 100,00% 

Bevételek összesen 28 653 900 35 092 827 35 092 827 0 100,00% 

 

A Klinikai Központ teljesült költségvetési bevételeinek összege 35.092.827 ezer Ft volt 2014. 

évben. 

A Klinikai Központ teljesített bevételeinek részletezését a 16. ábra mutatja be. 
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16. Ábra:  A teljesített bevételek struktúrája a Klinikai Központban 2014. évben (%) 

 

A diagram jól szemlélteti, hogy a teljes bevétel 85,60 %-a működési célú támogatás 

államháztartáson belülről, 4,99 %-a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről, 

4,99% működési bevétel, 0,07% felhalmozási bevétel és 1,89% átvett pénzeszközökből 

származó bevétel. 

A működési bevétel az alábbi tételekből tevődik össze: 

Készletértékesítés ellenértéke 379 733 ezer Ft 

Szolgáltatások ellenértéke 453 370 ezer Ft 

Közvetített szolgáltatások ellenértéke 176 635 ezer Ft 

Tulajdonosi bevétel 1 528 ezer Ft 

Ellátási díjak 357 315 ezer Ft 

Kiszámlázott ÁFA 173 193 ezer Ft 

ÁFA visszatérítése 9 696 ezer Ft 

Kamatbevétel 3 ezer Ft 

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 332 ezer Ft 

Egyéb működési bevételek 197 765 ezer Ft 

 

A támogatások államháztartáson belülről a fejezeti kezelésű előirányzattól, a 

társadalombiztosítási alapoktól, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi 

önkormányzatoktól, illetve központi költségvetési szervektől működési és felhalmozási célra 

átvett pénzeszközök. A támogatások államháztartáson belülről között mutatjuk ki a 

betegellátás OEP általi finanszírozását (30.508.997 ezer Ft), és a pályázatok támogatását 

(1.100.407 ezer Ft), melyek közvetlenül vagy közvetett módon segítették a szakmai feladatok 

ellátását. 

A finanszírozási bevételek az alábbi tételekből tevődnek össze: 

85,60%

4,53%

0,00%
4,99%0,07%0,60%1,28%2,92%

100,00%

2014. évi bevételek megoszlása

Működési célú támogatások ÁHTB Felhalmozási célú támogatások ÁHTB

Közhatalmi bevételek Működési bevételek

Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen
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2013, évi költségvetési maradvány igénybevétele (belső elszámolásokat 

követően) 
34.990 ezer Ft 

Államháztartáson belüli megelőlegezések (OEP 2015. január havi 

előleg) 
990.053 ezer Ft 

Központi, irányítószervi támogatás                       509 ezer Ft 

Összesen: 1.025.552 ezer Ft 

 

A Klinikai Központ 2014. évi előirányzatait és teljesítését a 66. táblázat tartalmazza kiadási 

jogcím szerinti bontásban. 

66. Táblázat:  A Klinikai Központ kiadási előirányzata és teljesítése 2014. évben 

Jogcímek 

2014. évi 

eredeti 

előirányzat 

(ezer Ft) 

2014. évi 

módosított 

előirányzat 

(ezer Ft) 

2014. évi 

teljesítés 

(ezer Ft) 

Megtakarítás (+) 

/ túlteljesítés (-) 

(ezer Ft) 

Teljesítés a 

módosított 

előirányzat 

%-ban 

Személyi juttatások 9 705 400 9 245 468 9 230 050 15 418 99,83% 

Munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó 
3 081 300 2 731 369 2 706 780 24 589 99,10% 

Dologi kiadások 14 437 300 20 843 057 20 127 475 715 582 96,57% 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 19 761 14 837 4 924 75,08% 

Egyéb működési célú kiadások 0 15 241 15 241 0 100,00% 

Beruházások 1 319 400 1 086 719 781 989 304 730 71,96% 

Felújítások 110 500 151 534 148 699 2 835 98,13% 

Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 9 625 2 500 7 125 25,97% 

Finanszírozási kiadások 0 990 053 0 990 053 0% 

Kiadások összesen  28 653 900 35 092 827 33 027 571 2 065 256 94,11% 

 

A táblázat alapján megállapítható, hogy a Klinikai Központ 35.092.827 ezer Ft összegű 

módosított előirányzatánál 2.065.256 ezer Ft-tal alacsonyabb a teljesített kiadásainak értéke 

(33.027.571 ezer Ft), ez 5,89 % mértékű kiadás megtakarítást jelent. 

A megtakarítás elsősorban a 2014. december 30-án Klinikai Központ számlájára utalt, a 

gyógyító megelőző jogcímcsoport maradványa terhére nyújtott 449.660,1 ezer Ft és a 

várólista csökkentési program keretében nyújtott további 146.801 ezer Ft támogatás 

eredménye, mely a pénzmaradvány részeként fedezetet nyújt a Klinikai Központ 

kötelezettségállományának következő évi részbeni rendezésére, illetve a szívsebészeti 

várólista csökkentése érdekében felmerült kiadások fedezetére. A megtakarítás része továbbá 

az egészségügyi dolgozók december havi bérének OEP általi megelőlegezésének 

visszafizetése is a megelőlegezett összeggel azonosan (990.053 ezer Ft).  
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A Klinikai Központ 2014. évben teljesített kiadásainak összetételét a 17. ábra szemlélteti. 

 
17. Ábra:  A Klinikai Központ teljesült kiadásainak megoszlása (%) 

A dologi kiadások (60,94 %) a teljesített kiadások meghatározó részét képezik. A Klinikai 

Központ tevékenységéből adódóan (betegellátás) az összes kiadáson belül jelentős a személyi 

juttatások és az ezekhez kapcsolódó járulékok (36,15 %) aránya is. 

2014. évben a fejlesztésekre fordított kiadások (beruházás, felújítás) összege csupán a Klinikai 

Központ összes teljesített kiadásainak 2,82 %-a volt.  

A kiadások szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy a működési kiadások szerepe a 

meghatározó az előirányzatok és a teljesítési adatok alapján is.  

A 2014. év előirányzat-módosításainak legjelentősebb része – 4.899.827 ezer Ft – saját 

hatáskörben valósult meg, amely többletbevételből vált lehetővé.  Az előirányzat-

módosításból 555.849,7 ezer Ft az adósságállomány csökkentése érdekében biztosított 

működési többlettámogatás, 1.743.742 ezer Ft az egészségügyi ágazatban 2012-2013. évben 

végrehajtott bérfejlesztéshez kapcsolódó támogatás, 597.511,1 ezer Ft pedig az év végi 

kasszasöprés, illetve a szívsebészeti várólista csökkentése érdekében biztosított 

többlettámogatás eredménye. Az engedélyköteles bevételek előirányzat-módosítása 549.047 

ezer Ft összegben valósult meg. 

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.  
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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. 

Az egyetem a munkavállalói lakáshoz jutását a Lakástámogatási Szabályzatban meghatározott 

feltételek szerint kamatmentes kölcsönnel támogatja, 2014. évben 4 fő részére folyósított a 

Klinikai Központ kamatmentes lakáskölcsönt, összesen 2.500 ezer Ft értékben. 

 

67. Táblázat:  A Klinikai Központ 2014. évi maradványának levezetése 

Megnevezés Összeg (ezer Ft) 

Költségvetési bevételek 34 067 275 

Költségvetési kiadások 33 027 571 

Költségvetési egyenleg 1 039 704 

Finanszírozási bevételek 1 025 552 

Finanszírozási kiadások 0 

Finanszírozási egyenleg 1 025 552 

Összes maradvány 2 065 256 

 

3.4.3. Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és működést biztosító 

egységek 

A Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és működést biztosító egységek bevételeinek 

alakulását kiadási jogcímenként a 68. táblázat mutatja. 

68. Táblázat:  Bevételek alakulása kiemelt jogcímenként DE Központ 2014 

Kiemelt jogcímek 

Módosított 

előirányzat 

(ezer Ft) 

Bevételi 

teljesítés 

(ezer Ft) 

Bevételi 

túlteljesítés 

/lemaradás 

(ezer Ft) 

Változás % 

Működési célú támogatások államháztartáson 

belülről 
7 203 731 7 203 731 0 100% 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 

belülről 
905 230 905 230 0 100% 

Közhatalmi bevételek 50 060 50 060 0 100% 

Működési bevételek 14 829 473 14 829 473 0 100% 

Felhalmozási bevételek 33 33 0 100% 

Működési célú átvett pénzeszközök 648 505 648 505 0 100% 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 280 116 280 116 0 100% 

Finanszírozási bevételek 25 065 940 25 065 940 0 100% 

Bevételek összesen 48 983 088 48 983 088 0 100% 
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A Központ teljesített bevételeinek jogcím szerinti megoszlását a 18. ábra szemlélteti. 

 

18. Ábra:  A teljesített bevételek struktúrája a Központban 2014-ben (%) 

 

Az ábrán látható, hogy a finanszírozási bevételek a teljes bevételi teljesítés 51,17%-át teszik 

ki, amely az állami támogatást is tartalmazza. Az állami támogatás a finanszírozási bevételek 

77,61%-a, a teljes bevételnek pedig a 39,71%-át adja. A finanszírozási bevételek másik 

jelentős eleme a 2013. évi maradvány igénybevétele, amely 22,39%. A finanszírozási 

bevételek után a második legjelentősebb tétel a működési bevételek, amelyek a teljes bevétel 

30,27%-át teszik ki. A központ esetében jelentős tételt képviselnek ezen kívül a működési 

célú támogatások államháztartáson belülről is, amely a teljes bevétel 14,71%-át jelenti. 

A Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és működést biztosító egységekre 

(továbbiakban Központ) vonatkozóan a módosított kiadási előirányzat terhére teljesített 

kiadások alakulását 2014-ben a 69. táblázat adatai alapján elemezhetjük. 

  

14,71%
1,85%

0,10%

30,27%

0,00%
1,32%0,57%

51,17%

Működési célú támogatások ÁHTB Felhalmozási célú támogatások ÁHTB

Közhatalmi bevételek Működési bevételek

Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek
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69. Táblázat:  A Központ kiadási előirányzata és teljesítése 2014. 

Kiadási jogcímek 

Módosított 

előirányzat 

(ezer Ft) 

Teljesített 

kiadás 

(ezer Ft) 

Kiadási 

megtakarítá

s/túlteljesítés 

(ezer Ft) 

Teljesítés 

(%) 

Személyi juttatások 16 025 379 14 416 623 -1 608 756 89,96% 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulás adó 
4 413 901 3 928 370 -485 531 89,00% 

Dologi kiadások 21 788 101 13 658 640 -8 129 461 62,69% 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 792 052 2 780 412 -11 640 99,58% 

Egyéb működési célú kiadások 880 775 343 943 -536 832 39,05% 

Beruházások 2 443 693 1 657 797 -785 896 67,84% 

Felújítások 513 308 365 558 -147 750 71,22% 

Egyéb felhalmozási célú kiadások 42 000 42 000 0 100,00% 

Finanszírozási kiadások 83 879 83 879 0 100,00% 

Kiadások összesen 48 983 088 37 277 223 -11 705 866 76,10% 

 

A kiadási megtakarítás 2014-ben 11.705.866 ezer Ft volt, melynek nagyobb része a személyi 

juttatások (1.608.756 ezer Ft), a dologi kiadások (8.129.461 ezer Ft) és a beruházások 

(785.896 ezer Ft) esetében keletkezett. 

Arányait tekintve az összes teljesített kiadás a módosított előirányzatnak a 76,10%-a volt 

2014-ben, azaz a megtakarítás az előirányzat 23,90%-a volt. 

A személyi juttatások esetében 10,04%-os megtakarítást ért el a Központ. 

A legmagasabb mértékű, 37,31%-os megtakarítást a dologi kiadások vonatkozásában érte el 

a Központ. 

A beruházások esetén szintén magas, 32,16%-os megtakarítás realizálódott a vizsgált évben. 

A kiadások szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy a személyi juttatások és a dologi 

kiadások szerepe a meghatározó az előirányzatok és a teljesítési adatok alapján is. A Központ 

teljesített kiadásainak összetételét a 19. ábra szemlélteti. 
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19. Ábra:  A Központ teljesült kiadásainak megoszlása 2014. (%) 

Látható, hogy a teljesített kiadások meghatározó részét a személyi juttatások (38,67%) és a 

dologi kiadások teljesítése (36,64%) jelentik a Központ esetében. 

 

 

3.5. Európai Uniós forrásból megvalósuló programok 

Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek összefoglaló táblázatát az 1. számú 

melléklet tartalmazza. 

Az egyetemen megvalósuló operatív programok, EU-s projektek, HURO, HUSK stb. 

projektek főbb adatait tartalmazza az összefoglaló úgy, mint: 

 projekt azonosítója 

 projekt tárgya 

 projekt időtartama 

 a teljes támogatás összege 

 önerő mértéke 

 2014. évi felhasználás (millió Ft) 

  

38,67%

10,54%

36,64%

7,46%

0,92% 4,45%
0,98% 0,11% 0,23%

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO

Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások Beruházások

Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások
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3.6. Vagyongazdálkodás 

A Debreceni Egyetem összes vagyona 2014. december 31-én 89.333.785 ezer Ft volt. 

A 2013. év végén az Egyetem vagyona 83.010.904 ezer Ft volt, mely 6.322.881 ezer Ft 

vagyongyarapodást jelent egy év alatt. 

70. Táblázat:  A Debreceni Egyetem vagyonának változása 2013-2014  Me: ezer Ft 

Eszközök 2013 2014 Változás %-a 

Immateriális javak 500 406 421 247 -15,81 % 

Tárgyi eszközök 72 585 026 71 496 227 -1,50 % 

Befektetett pénzügyi eszközök 172 706 215 665 24,87 % 

Befektetett eszközök összesen 73 258 138 72 133 139 -1,53 % 

Forgóeszközök 579 242 309 661 -46,54 % 

Pénzeszközök 7 751 839 14 416 646 85,97 % 

Követelések 1 420 637 2 317 052 63,09 % 

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 1 048 328 -68,70 % 

Aktív időbeli elhatárolódások 0 156 959  

Eszközök összesen 83 010 904 89 333 785 7,61 % 

 

Az összes vagyonból az egyetemi tevékenységet 1 évnél tovább szolgáló-, azaz a befektetett 

eszközök értéke 72.133.139 ezer Ft volt, mely az összes eszközök értékének 80,74 %-át jelenti. 

A befektetett eszközök döntő részét a tárgyi eszközök (ingatlanok, gépek, járművek, 

tenyészállatok) jelentik, melyeknek év végi értéke 71.496.227 ezer Ft volt, vagyis az összes 

eszköz 80,03 %-át, a befektetett eszközök 99,11 %-át adják. 

A tárgyi eszközök vonatkozásában 1.088.799 ezer Ft-os, azaz 2013. évhez viszonyítva  

1,50 %-os csökkenés következett be. 

A Debreceni Egyetem vagyonának 0,34 %-át teszik ki az ún. forgóeszközök, melyek az egy 

éven belül felhasználásra kerülő eszközöket jelentik. A forgóeszközök között a készletek 

kerülnek kimutatásra. 

A forgóeszközök esetében a 2013. évi 579.242 ezer Ft-hoz képest 269.581 ezer Ft, azaz  

46,54 %-os csökkenés következett be, így a 2014. december 31-i forgóeszköz állomány 

309.661 ezer Ft volt. 

2014. december 31-én az Egyetem pénzeszközeinek értéke 14.416.646 ezer Ft volt, mely 

magában foglalja a pénztárak, forint- és devizaszámlák és az idegen pénzeszközök értékét. 

A pénzeszközök az összes eszköz 16,13 %-át tették ki 2014. év végén. A pénzeszközök értéke 

esetében az előző év végén kimutatott 7.751.839 ezer Ft-hoz viszonyítva 85,97 % mértékű 

növekedés állapítható meg. 

Az intézmény 2013. év végén 1.420.637 ezer Ft, 2014. év végén fennálló összes követeléseinek 

értéke 2.317.052 ezer Ft volt, amely 896.415 ezer Ft összegű és 63,09 % mértékű növekedést 

jelent 2013-ről 2014-re. 
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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. 

71. Táblázat:  A Debreceni Egyetem vagyonának változása 2013-2014 

Eszközök 

2013.12.31. 2014.12.31. 

bruttó érték 

(ezer Ft) 

nettó érték 

(ezer Ft) 

bruttó érték 

(ezer Ft) 

nettó érték 

(ezer Ft) 

Immateriális javak összesen 2 668 079 500 406 2 730 661 421 247 

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 74 623 038 63 127 609 75 448 594 62 598 961 

Gépek, berendezések és felszerelések 36 792 956 8 874 129 37 608 604 7 480 289 

Járművek 795 130 142 473 815 347 120 851 

Tenyészállatok 19 520 10 049 20 888 9 103 

Beruházások, felújítások 430 766 430 766 1 287 023 1 287 023 

Tárgyi eszközök összesen 112 661 410 72 585 026 115 180 456 71 496 227 

Befektetett eszközök összesen (befektetett 

pénzügyi eszközök nélkül) 
115 329 489 73 085 432 117 911 117 71 917 474 

 

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, felújításokat is. 

A fenti táblázat alapján tárgyi eszközök aránya a befektetett eszközökön belül 2014. évben 

99,41 % volt. A tárgyi eszközök nettó értéke 2014.01.01. – és 2014.12.31. között 1.088.799 

ezer Ft-tal, azaz 1,50 %-kal csökkent. 

Immateriális javak 

Az immateriális javak döntő részét a szellemi termékek és azok beruházása, valamint a nem 

ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok jelentik. A szellemi termékek között az 

Egyetem tulajdonát képező szoftvereket, a vagyoni értékű jogok közt a szoftverek használati-

, bérleti jogait tartjuk nyilván.  

Az immateriális javak 2014. december 31-én 421.247 ezer Ft összegű nettó értékűek voltak 

és a befektetett eszközök 0,58 %-át képviselték. 
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Az immateriális javak 2014. évre vonatkozó megoszlása: 

 szellemi termékek    2,47 % (  10.412 ezer Ft) 

 vagyoni értékű jogok 97,53 % (410.835 ezer Ft) 

 

2014. év végén a vagyoni értékű jogok értéke meghatározó volt az immateriális javakon belül. 

A szellemi termékek értéke 2013.12.31-én 22.264 ezer Ft. Ehhez képest a szellemi termékek 

nettó értéke 2014.01.01. és 2014.12.31. között 11.852 ezer Ft-tal, 53,23 %-kal csökkent. 

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 

72. Táblázat:  Az ingatlanok bruttó-nettó értékének alakulása 2013-2014. 

Eszközök 

2013.12.31. 2014.12.31. 

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 14 906 

Épületek 54 697 548 45 551 371 55 094 983 44 786 199 

Műemlék 13 203 501 12 281 420 13 487 615 12 565 534 

Építmény 5 904 960 4 526 176 6 001 090 4 434 427 

Ültetvények 47 956 1 463 47 956 945 

Erdő 7 047 7 047 7 047 7 047 

Telek 700 784 700 784 748 661 748 661 

Földterület 41 242 41 242 41 242 41 242 

Ingatlanok és kapcsolódó 

vagyoni értékű jogok összesen 
74 623 038 63 127 609 75 448 594 62 598 961 

 

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 2013. évben 63.127.609 ezer Ft volt, 2014-ben 62.598.961 ezer Ft, amely 

528.648 ezer Ft összegű, 0,83 % mértékű csökkenést jelent. 

2014. évben összesen 86.314 ezer Ft bruttó értékben történt új épület aktiválása a Debrecen, 

Laktanya u. 3/d alatti (hrsz: 10796/3) alatti ingatlanon. Az épületek a Honvédelmi 

Minisztériumtól térítésmentes átadással kerültek a Debreceni Egyetem vagyonkezelésébe.  

Új építmények bruttó 42.206 ezer Ft értékben kerültek aktiválásra. 

Jelentősebb a Böszörményi úti Campus területén a Liget lakóparkkal határos kerítés létesítése 

22.805 ezer Ft bruttó értékben.   

Jelentős aktiválás a Böszörményi úti Campuson a parkoló és szabadidőpark térvilágítása 2.608 

ezer Ft értékben.  

2014. évben 10.155 ezer Ft bruttó értékben történt új építmény aktiválása a Debrecen, 

Laktanya u. 3/d. alatti (hrsz: 10796/3) alatti ingatlanon. Az építmények a Honvédelmi 

Minisztériumtól térítésmentes átadással kerültek a Debreceni Egyetem vagyonkezelésébe. 
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Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 

73. Táblázat:  Gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó-nettó értékének alakulása 

2013-2014. 

Eszközök 

2013.12.31. 2014.12.31. 

bruttó érték 

(ezer Ft) 

nettó érték 

(ezer Ft) 

bruttó érték 

(ezer Ft) 

nettó érték 

(ezer Ft) 

Gépek, berendezések, felszerelések 30 694 246 8 270 925 31 416 484 7 041 624 

Ügyviteli gépek 5 951 308 522 712 6 038 543 355 602 

Képzőművészeti alkotások 70 851 70 851 70 851 70 851 

Hangszerek  76 551 9 641 82 726 12 212 

Gépek, berendezések, 

felszerelések összesen 
36 792 956 8 874 129 37 608 604 7 480 289 

     

Eszközök 

2013.12.31. 2014.12.31. 

bruttó érték 

(ezer Ft) 

nettó érték 

(ezer Ft) 

bruttó érték 

(ezer Ft) 

nettó érték 

(ezer Ft) 

Járművek 795 130 142 473 815 347 120 851 

 

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. 

74. Táblázat:  A tenyészállatok bruttó-nettó értékének alakulása 2013-2014. 

Eszközök 

2013.12.31. 2014.12.31. 

bruttó érték 

(ezer Ft) 

nettó érték  

(ezer Ft) 

bruttó érték 

(ezer Ft) 

nettó érték 

(ezer Ft) 

Tenyészállatok 19 520 10 049 20 888 9 103 

 

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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75. Táblázat:  Az intézményi vagyonelemek avultsága 

Megnevezés 
Bruttó érték 

(ezer Ft) 

Nettó érték 

(ezer Ft) 

Avultság 

(%) 

Immateriális javak 2 730 661 421 247 84,57 

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 75 448 594 62 598 961 17,03 

Gépek, berendezések, felszerelések 37 608 604 7 480 289 80,11 

Járművek 815 347 120 851 85,17 

Tenyészállatok 20 888 9 103 56,42 

Befejezetlen beruházások 1 287 023 1 287 023 0 

Összesen 117 911 117 71 917 474  39,00 

 

2014. évben az Egyetem befektetett eszközeinek átlagos avultsága 39,00 % 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 80,11%, a járművek 

esetében 85,17%. 

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 2014. december 31. állapot szerint: 

76. Táblázat:  Intézményi vagyonállomány 

Eszközök 

2014. 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 2 730 661 421 247 2 162 333 371 575 568 328 49 672 

Ingatlanok és kapcsolódó 

vagyoni értékű jogok 
75 448 594 62 598 961 75 253 809 62 415 606 194 785 183 355 

Gépek, berendezések és 

felszerelések 
37 608 604 7 480 289 34 041 668 6 610 904 3 566 936 869 385 

Járművek 815 347 120 851 734 123 118 333 81 224 2 518 

Tenyészállatok 20 888 9 103 13 518 5 957 7 370 3 146 

Tárgyi eszközök összesen  116 624 094 70 630 451 112 205 451 69 522 375 4 418 643 1 108 076 
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20. Ábra:  Az intézményi vagyonállomány rendelkezésre bocsátott-saját tulajdonú 

vagyonelemek egymáshoz viszonyított aránya (Bruttó érték ezer Ft-ban) 

 
21. Ábra:  Az intézményi vagyonállomány rendelkezésre bocsátott-saját tulajdonú 

vagyonelemek egymáshoz viszonyított aránya (Nettó érték ezer Ft-ban) 
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77. Táblázat:  Ingatlanok 

 

78. Táblázat:  Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 

Eszközök 

2014. 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, 

felszerelések 
31 416 484 7 041 624 28 876 858 6 199 356 2 539 626 842 268 

Ügyviteli gépek  6 038 543 355 602 5 027 553 342 627 1 010 990 12 975 

Képzőművészeti 

alkotások  
70 851 70 851 57 620 57 620 13 231 13 231 

Hangszerek  82 726 12 212 79 638 11 301 3 088 911 

Gépek, berendezések, 

felszerelések összesen 
37 608 604 7 480 289 34 041 669 6 610 904 3 566 935 869 385 

    

Eszközök 

2014. 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 815 347 120 851 734 123 118 333 81 224 2 518 

 

79. Táblázat:  Tenyészállatok 

Eszközök 

2014. 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 20 888 9 103 13 518 5 957 7 370 3 146 

 

2014. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás, a befolyt bevétel felhasználása a 

költségvetési törvényben előírt értékhatárhoz kapcsolódó eljárási szabályok betartása: 

Eszközök 

2014. 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 14 906 20 000 14 906  0 0 

Épületek 55 094 983 44 786 199 55 071 983 44 767 339 23 000 18 860 

Műemlék 13 487 615 12 565 534 13 487 615 12 565 534 0 0 

Építmény 6 001 090 4 434 427 5 963 725 4 404 353 37 365 30 074 

Ültetvények 47 956 945 47 956 945 0 0 

Erdő 7 047 7 047 811 811 6 236 6 236 

Telek 748 661 748 661 629 648 629 648 119 013 119 013 

Földterület 41 242 41 242 32 070 32 070 9 172 9 172 

Ingatlanok és 

kapcsolódó vagyoni 

értékű jogok 

összesen 

75 448 594 62 598 961 75 253 808 62 415 606 194 786 183 355 
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A Debreceni Egyetem teljesült bevételeinek értéke 2014. évben 86.900.133 ezer Ft volt. 

A bevételekből 3.260.843 ezer Ft-ot felhalmozásra (döntően beruházásokra) fordított az 

Egyetem 2014-ben. Személyi jellegű kiadásokra és járulékokra 31.041.317 ezer Ft került 

kifizetésre.  

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 a 2014. január 24-n módosított, 2010. március 29-én kelt 

Vagyonkezelési szerződésben rögzítettek szerint.  

Az értékesítési jóváhagyás-döntés tartalmazza a vagyontárgy megjelölését, az értékesítési 

eljárás formáját, valamint a bevétel felhasználását is. 

A Debreceni Egyetemnek 2014. évben értékesítésből származó bevétele összesen  

25.530 ezer Ft volt. 

A tervezett ingatlan értékesítések közül egy ingatlan értékesítését bonyolította le az Egyetem 

22.500 ezer Ft bevételt hozva. 

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.  

Egyéb tárgyi eszközök 3.030 ezer Ft összegben kerültek értékesítésre.  

Bérleti bevétel 2014. évben teljesült összege 295.651 ezer Ft volt. 

3.7. Megvalósult és folyamatban lévő beruházások, felújítások 

I. A Fejlesztési Igazgatóság által egyetemi forrásból megvalósított 

beruházások/fejlesztések  

a) Főépület Díszudvar feletti üvegtető 

A Főépület központi részén helyezkedik el az üveggel fedett Díszudvar, amelynek belső 

üvegezését Róth Miksa készítette, a külső, nyeregtető formájú tetőt huzalháló-betétes üveg 

fedte. Az időjárás viszontagságai, illetve a belső acélszerkezet kilengése miatt a tető az 

elmúlt évtizedekben erősen megrongálódott, balesetveszélyessé vált, több helyen beázott, 

ezért vált szükségessé a teljes rekonstrukció. 

A felújítás főbb adatai: 

 meglévő acélszerkezet megerősítése és felületkezelése (kb. 1600 m2); 

 kb. 480 m2 régi drótbetétes üveg bontása és elszállítása, új edzett biztonsági üvegből 

készült fedés készítése; 

 kb. 530 m2 régi horganyzott acéllemez fedés, bitumenes lemezszigetelés bontása és 

elszállítása, új kettős állókorcos lemezfedés készítése Zink lemez fedéssel; 

 a meglévő világítástechnikai eszközök-, vezérlőszekrény cseréje, valamint a rendszer 

működését biztosító villamos hálózat felújítása. 

A kivitelezési munka 2014. július 29. – 2014. november 26. között elvégzésre került. 
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b) Sporttudományi Oktatóközpont 

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 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 21.463.000,- Ft, a II. ütem esetén bruttó 

44.323.000 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. 2014 őszén elkészítettük a korábbi szerződés alapján az épület 

kiviteli terveit is.  

Az engedélyes terv módosítására és kiegészítésére került sor 2014 novemberében a női, 

férfi torna oktatását biztosító területtel. A módosított építési engedélyes terv elkészítése 

2014. november 10-től 2014. november 24-ig tartott és bruttó 5.220.653,- Ft-ba került. A 

módosított tervek alapján kiadott engedély 2014. december 22-én emelkedett jogerőre. 

Egyetemünk a tavalyi év decemberében megrendelte a létesítmény módosított kiviteli 

terveinek elkészítését is a Medmix Center Kft.-től. A kiviteli tervek 2014. december 08. 

és 2015. január 30. közötti időszakban készültek el és bruttó 10.033.000,- Ft-ba került. 

A létesítmény megvalósításának finanszírozására – TIOP-1.3.1-14/1 számú pályázati 

felhívásra - pályázatot nyújtottunk be 2015 januárjában, melynek elbírálása jelenleg még 

folyamatban van. 
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c) 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 190.500,- Ft értékben. A kivitelezési munkálatokat a benyújtott 

pályázatok alapján a STABIL Mérnöki Iroda Kft. nyerte el. Szerződés szerint legkésőbb 

2014. április 30-ig átadásra kerül a tervezett létesítmény. A kivitelezési munka 2014. 

április 1. – 2014. április 25. között elvégzésre került. 

A kivitelezés teljes költsége bruttó 1.496.473,- Ft. 

d) Nyomásfokozó berendezés: 

Az Egyetem néhány épületében – a jelenleg érvényben lévő 28/2011. (IX.6.) BM rendelet 

az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról előírásainak – a tüzivíz hálózatban lévő víz 

nyomása és hozama nem felelt meg.  

A megfelelő nyomás biztosítása érdekében az épületekben (Főépület, Kémia Épület É-i és 

D-i szárnyai, Élettudományi Épület és Könyvtár, Műszaki Kar tanulmányi épület, Borsos 

József Kollégium) szükséges tüzivíz nyomásfokozó berendezés kiegészítő tervezési 

munkái bruttó 152.400,- Ft értékben elkészültek. 

Az épületek tüzivíz hálózatába nyomásfokozó berendezéseket kellett telepíteni, illetve a 

hálózaton átalakításokat kellett végezni, a szükséges elektromos szerelési munkákkal, 

illetve a szerelést követő helyreállításokkal. 

A nyomásfokozó berendezések létesítésének megvalósítása közbeszerzési eljárás 

lefolytatása alapján jött létre, mely munkálatokat a beérkezett pályázatok alapján a DH-

Szerviz Kft. nyerte el bruttó 57.376.314,- Ft értékben. 

A munkálatok 2014. októberében kezdődtek meg, melyek egyszerre több helyszínen is 

zajlottak. A nyomásfokozó telepek kialakításának befejezése a Debreceni 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség ellenőrzésével és jóváhagyásával, valamint a 2015. 

március 13-án történt műszaki átadás-átvételi eljárással megtörtént. 

II. Pályázati forrásból megvalósuló beruházások  

ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0010 projekt  

A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolája (4024 Debrecen, 

Kossuth u. 33.) a Kossuth utca felől zártsorúan került kialakításra alagsor+földszint+4 

emelet épületmagassággal. Ehhez csatlakozik hátrafelé egy alagsor+földszint+1emelet 

magasságú épületrész, melyben tornaterem, étterem-konyha, tanári helyiségek és 

tantermek találhatóak. Az épület lapostetős kialakítású, két lépcsőházzal és felvonóval, a 

tornatermi szárnyban egy lebegőlépcsővel. A két lépcsőház a Kossuth utca felé van 

megnyitva. Az utcai, északi fronton kiszolgáló helyiségek és tantermek találhatóak. A 

tantermek jelentős hányada az udvari, déli oldalra tájoltak, beépített fix árnyékolóval. Az 

épület a 70-es években használt UNIVÁZ szerkezeti rendszerből épült fel. Előregyártott 

vasbeton pillérvázas épület, homlokzatburkolata 2x2 cm fehér kismozaik burkolat, fehérre 

festett faszerkezetű sávszerű ablakokkal. Az épület konzolosan az utca fölé nyúlik, 

különböző homlokzati síkokat hozva létre. 

Az iskola ütemezett bővítésére (I.-II. ütem) és energetikai korszerűsítésére a korábban 

(2010-ben) készített engedélyezési tervek tartalmát magába foglaló engedélyes tervet 

készítettünk a Reálterv Kft-vel 3,683 millió Ft értékben. 

Az Egyetem az iskola épületét ütemezetten kívánja bővíteni. Az ÉÁOP-4.1.1/A-12 

kódszámú, „Oktatási intézmények fejlesztése” című pályázaton az I. ütem megvalósítására 
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2013-ban 498,8 millió Ft, 100 % támogatási intenzitású európai uniós forrást nyert el. A 

bővítés fő eleme az I. ütemben a tornatermi kapacitás növelése kiegészítő funkciókkal 

együtt (öltözők, szertár), melyet a megemelt óraszám indokol. Az I. ütemű bővítés és 

felújítás további elemei a meglévő szolgálati lakás helyén két foglalkoztató terem 

kialakítása és az iskolaudvar korszerűsítése, továbbá a meglévő épület energetikai 

korszerűsítése is. A II. ütemben az iskola folyamatosan emelkedő tanulói létszáma miatt 

alapterület növekedésre van szükség, mely az utcai szárnyra történő emeletráépítéssel 

biztosítható. 

A pályázati igény benyújtására 2012 novemberében került sor, a pályázat elnyeréséről 2013 

márciusában értesítette az Egyetemet a Támogató, a támogatási szerződés aláírása 2014. 

május 6-án történt meg. A kiviteli munkákra kiírt közbeszerzés eljárás alapján egyetemünk 

2014. április 11-én vállalkozási szerződést kötött a DH-Szerviz Kft.-vel és a TÖMB 2002 

Kft.-vel 446.642.490,- Ft értékben. A műszaki átadás-átvétel 2014. november 24-én történt 

meg, az épület használatbavételi engedélye 2015. március 10-én emelkedett jogerőre. 

A Műszaki és Üzemeltetési Főosztályhoz rendelt beruházások/fejlesztések szöveges 

ismertetése 

1) ÉAOP 4.1.2/C DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék 

rekonstrukciós munkái  

A volt Sebészeti Klinika részleges rekonstrukciója keretében a nyugati szárny alagsori 

területén rehabilitációs kezelőegységek kialakítása, a földszinti főbejárat akadálymentesítése, 

az I. emelet keleti szárnyában és középső részén a rehabilitációs osztály rekonstrukciója, új 

biztonsági betegfelvonó létesítése és füstmentes lépcsőház kialakítása, valamint a főépület 

középső szárnyában tetőtér beépítésben orvosi–ügyeleti helyiségek kialakítása történt. A 

fejlesztés főbb elemei: - a kezelőegységek kiépítése az alagsori területen, - a földszinti 

ergoterápiás gyakorlóhelyiségek kialakítása, - az I. emeleti betegosztály komfortosítása: A 

terület észak-keleti végében kerül elhelyezésre a felnőtt részleg, a súlyos állapotú betegek 

elhelyezésére. Ide egy egyágyas szoba került saját fürdőszobával, valamint két kétágyas szoba 

közös fürdőszobával, egy kétágyas szoba külön fürdővel és egy négyágyas akadálymentes 

szoba fürdőszobával. Az egy és a négyágyas kórtermek kiemelt, ún. HDU (High Dependency 

Unit) egységek. A betegszobák előtt egy külön kis nővérállást létesítettünk, ahonnan nagyobb 

üvegfalon keresztül is lehet látni a bent fekvő betegeket. A keleti szárny déli végében a 

gyermek betegszobák kerültek elhelyezésre. A keleti lépcsőház másik oldalán a II. sz. felnőtt 

részleg került elhelyezésre. Itt két kétágyas szoba kapott helyet közös fürdőszobával, illetve 

egy négyágyas kórterem külön vizesblokkal. A középső területen – a tetőtérbe vezető lépcső 

két oldalán - egy kétágyas betegszoba készült, egy másik kétágyas szobával közös nagyobb, 

akadálymentesen használható fürdőszobával. A folyosó nyugati oldalán található a III. sz. 

felnőtt részleg, amely két darab ötágyas, külön fürdőszobás kórteremből, illetve egy kétágyas, 

a feljebb említett másik kétágyas szobával közös fürdőszobás kórteremből áll, új orvosi 

dolgozók kialakítása történt a tetőtérben. 

Beruházás bruttó összege: 444.366.814 Ft  

Kivitelezés időtartama: 2013. november 07. – 2014. augusztus 01. 
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2) DE KK Urológiai Klinika II. emelet felújítási munkái 

Az Urológiai Klinika II. emeletén a fekvőbeteg osztály felújítását több ütemben végezte el a 

kivitelező a betegellátás zavartalanságának biztosítása érdekében. A folyosón falfestés, 

radiátormázolás lámpatestek cseréje és padlóburkolat javítás történt. A tálalóban festés-

mázolásra, lámpatestek és konyhabútor cseréjére került sor. Az irodában festés-mázolás és új 

padlóburkolat készült. A szennyes tároló festése megtörtént. A kezelőben beépített pult, 

padlóburkolat csere, lámpatest csere és festés-mázolás készült. A kórtermekben festés-

mázolás, padlóburkolat csere, lámpatest csere történt. Megtörtént a WC-k festése. A kezelő 

és a kórtermek egy részében multisplit klíma kiépítésére került sor. 

Beruházás bruttó összege: 9.270.000 Ft  

Kivitelezés időtartama: 2013. november 20. – 2014. január 21. 

3) DE KK I. telep C-C1 transzformátor állomás bővítési munkái 

A megnövekedett villamosenergia igény miatt 1db transzformátorkamra és 0,4kV-os helyiség 

bővítése 1db 1000kVA-es transzformátor, 11kV-os és 0.4kV-os kapcsoló berendezés 

beépítése történt. A C1 transzformátorállomás épületének bővítésére került sor. Minkét épület 

tetőszigetelése és homlokzata felújításra került. A falak mentén önálló szerkezet létesült 

futónövények számára. 

Beruházás bruttó összege: 41.910.000 Ft  

Kivitelezés időtartama: 2013. december 16. – 2014. április 17. 

4) DE KK Bőrgyógyászati Klinika földszint és alagsor rekonstrukciós munkái 

A rekonstrukció több ütemben készült, az épületben a betegellátás folyamatosságának 

biztosítása érdekében. A munkaterületeket a klinika csak részletekben tudta biztosítani, 

felújítása a következő szakaszokban készült:  

I. szakasz: Fényterápiai rendelő felújítása: új csempeburkolat készítése, padlóburkolat 

részleges felújítása: új padlóburkolat készítése illetve a meglévő javítása pótlása, nyílászárók 

felújítása, épületgépészeti és elektromos felújítási munkák. 

II. szakasz: Fényterápia melletti vizsgálók teljes felújítása.  

III. szakasz: nyugati szárny közlekedő és lépcsőház teljes felújítása.  

IV. szakasz: a porta felújítása: régi lépcsőfeljáróra új vasbeton födém lezárás készítése, új 

padlóburkolat készítés, régi portálszerkezetek elbontása, új műemléki portálszerkezet 

kialakítása, beépített bútorzat készítése. 

V. szakasz: az előcsarnok oldalfalának és mennyezetének valamint nyílászárók felújítása. 

VI. szakasz: az épület keleti szárnyának közlekedő felújítása. 

VII. szakasz: járó beteg felvételi irodák felújítása.  

Alagsori felújítás: az épület észak-nyugati szárnyában lévő laborhelyiségek homlokzati 

oldali vízszigetelése készült el, új oldalfali és padlóburkolattal, nyílászárók felújításával, 

festés-mázolással, majd a fő közlekedő folyosó padló- és oldalfalburkolata készült el új 

álmennyezettel, nyílászárók felújításával. 

Beruházás bruttó összege: 57.150.000 Ft  

Kivitelezés időtartama: 2013. szeptember 02. – 2014. május 30. 
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5) DE KK Szemklinika homlokzat rekonstrukciós munkái 

A Szemészeti Klinika műemlék épületének esztétikailag kifogásolható, omladozó 

homlokzatának felújítása során, az angolaknák és lábazati falak vakolatjavítására, a meglévő 

felületi struktúra helyreállítására és lábazatfestésre került sor. A lábazati téglaburkolat pótlása, 

megtisztítása és impregnálása történt. A homlokzaton állványzatról készült el a vakolatjavítás 

és festés. Megtörtént az álló tetőablakok, ereszdeszkázat, nyílászárók tokszerkezetének, 

rácsoknak és korlátoknak a felületképzése. 

Beruházás bruttó összege: 18.425.000 Ft  

Kivitelezés időtartama: 2013. szeptember 16. – 2014. április 24. 

6) DE KK Gyermekgyógyászati Intézet Csecsemő Osztály kialakítási munkái 

A Gyermekgyógyászati Intézet csecsemőosztályán a zsúfoltság és a nozokomiális 

fertőzésveszély a biztonságos betegellátást veszélyeztette. Az osztály átalakítására került sor 

elkülönítők kialakításával. Az átalakítás során burkolatjavítás, felületképzés, erős- és 

gyengeáramú hálózat, medikai hálózat, orvosi gázhálózat készül. A munka részeként beépített 

bútorok, pólyázó asztal készült. 

Beruházás bruttó összege: 8.481.371 Ft  

Kivitelezés időtartama: 2014. május 21. – 2014. június 31. 

7) Reumatológiai Tanszék alagsori rendelők kialakítása 

A Rehabilitációs Tanszék felújítását célzó Európai Uniós pályázat több olyan helyiséget is 

érintett melyet a Reumatológiai Tanszék használt korábban, így elkerülhetetlenül 

szükségszerűvé vált egy olyan fizioterápiás részleg kialakítása, melyben gyógytorna, gyógy 

masszázs, elektromos-, és ultrahangos kezelések történnek. Ezen tevékenységek végzésére az 

épület alagsorában üresen álló, nem használt terület volt alkalmas. A felújítással kialakításra 

került egy tornaszoba, váró helyiség, konzultációs szoba, masszázs raktárhelyiséggel és 

rendelő váró helyiséggel, mely során új oldal és padlóburkolat és álmennyezet készült a 

nyílászárók felújításával, az épületgépészeti és elektromos felújítási munkákkal. 

Beruházás bruttó összege: 17.270.816 Ft  

Kivitelezés időtartama: 2013. november 08. – 2014. május 29. 

8) II. telep Mosoda és Sebészeti Műtéttani Intézet közötti fűtési távhővezeték cseréje 

A DE KK II. telepén található Sebészeti Műtéttan Tanszék "B" épületét fűtéssel és 

melegvízzel ellátó távvezeték rendszeren az elmúlt években folyamatos meghibásodások 

(tömörtelenség) jelentkeztek. A műszakilag elavult, élettartama végén járó vezetékrendszer 

javítgatása hosszú távon magas költségekkel járt volna, mellyel az üzembiztonságos működés 

sem garantálható. A rekonstrukciós munkák során a kibontott vezetékek helyére korszerű, 

előszigetelt csővezetékrendszer került beépítésre. 

Beruházás bruttó összege: 9.512.789 Ft  

Kivitelezés időtartama: 2014. szeptember 09. – 2014. október 15. 
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9) DE KK Szemklinika alagsori folyosó rekonstrukció 

A szemklinika alagsorában a kelet-nyugati irányú főfolyosón új padlóburkolat, a régi 

csempeburkolat leverése után új oldalfalburkolat készült, az épületgépészeti és épület-

elektromos vezetékek elbontása illetve cseréje után új álmennyezet épült. Felújításra kerültek 

a homlokzati nyílászárók és a folyosóra nyíló belső ajtók. 

Beruházás bruttó összege: 18.800.000 Ft  

Kivitelezés időtartama: 2014. november 28. – 2015. március 02. 

10) Debrecen, Böszörményi u. 138. szám alatti területen parkoló tervezése és 

kialakítása 

A Veres Péter Kollégium mögötti belső udvar felőli betonozott (repedezett, balesetveszélyes) 

és salakos parkoló felújítása vált szükségessé, mivel esőzések alkalmával a lejtésviszonyok 

miatt a víz folyamatosan megállt a régi parkoló területén. Az új parkoló kialakításával az 

esővíz elvezetése is megoldódott. 

Beruházás bruttó összege: 34.594.800 Ft  

Kivitelezés időtartama: 2013. december 30. – 2014. március 24. 

11) Nyíregyházi Kutatóintézet 4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos u. 4-6. sz. 0416/4 

hrsz-ú ingatlanon csíráztató épület rekonstrukciója 

Nyíregyházi Kutató területén HUSK/1101 pályázatból megvalósuló"Regionális Agrár 

innovációs képzési és szaktanácsadási központok a határmenti régiókban" (meglévő csíráztató 

épület teljes rekonstrukciója) 

Beruházás bruttó összege: 117.906.800 Ft  

Kivitelezés időtartama: 2013. december 27. – 2014. április 23. 

12) DE ATK Kismacsi állattartó telep területén meglévő bemutató épület átalakítása 

fejőházzá 

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 elnyert fejéshez szükséges technológiának. 

Beruházás bruttó összege: 8.050.747 Ft  

Kivitelezés időtartama: 2013. október 30. – 2013. december 16. 

13) Karcag, Kiújszállás 166. alatti telepen két fémvázas szín kivitelezési munkái 

Karcagi Kutatóintézet területén vasvázas szín elbontása és új felállítási helyen történő 

felépítése a bontott anyagokból. 

Beruházás bruttó összege: 18.034.000 Ft  

Kivitelezés időtartama: 2013. december 23. – 2014. december 03. 
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14) DE Böszörményi úti Campusán történő költözések miatti átalakítási munkák 

A Kassai úti Campuson elhelyezkedő KTK Böszörményi Úti Campusra történő átköltözését 

megelőzően átalakítási munkák váltak szükségessé. Az átalakítások a többlépcsős 

költözéseknek megfelelően ütemezetten zajlottak. 1. GVK épület emeleti szobák és 

vizesblokkok festése- mázolása, parketta felújítása, karbantartási munkák végzése történt. 2. 

Informatikai D épület I. emelet női WC, II. emelet Férfi- női WC-k felújítására került sor. 3. 

Főépületben informatikai helyiséget alakítottunk ki. 4. Testnevelési és Sportcentrum épület 

földszintjén 2 db öltöző felújítására került sor a vizesblokkok teljes rekonstrukciójával és 

nyílászárók cseréjével. 

Beruházás bruttó összege: 17.944.614 Ft  

Kivitelezés időtartama: 2014. június 06. – 2014. augusztus 29. 

15) DE Balásházy János GYSZKGK Kollégium épület részleges rekonstrukciós 

munkái 

Tetőtérben lévő 4 db tanterem parketta felújítására, festés-mázolásra, emeleti és földszinti férfi 

és női zuhanyzó és mosdó helyiségek, valamint emeleti és földszinti férfi és női konyha, férfi 

oldali lépcsőház és 1 db földszinti társalgó helyiség felújítására került sor. A kivitelezés 

ütemekre bontva végeztük a működés fenntartása mellett. 

Beruházás bruttó összege: 40.694.615 Ft  

Kivitelezés időtartama: 2014. december 01. – 2015. január 31. 

16) DE KTK épülettömb felújítási és átalakítási valamint klíma kiépítési munkái 

A KTK épülettömb három épületből áll. A kivitelezés elvégzése két ütemben zajlott. A C és 

A szárnyak tetőtereiben klímaberendezés kiépítése történt MRV rendszerű klímával. A kültéri 

hűtőgép a B épület angolaknájába került. A fűtési rendszer működési zavarainak enyhítésére 

frekvenciaváltós szivattyú kerül beépítésre a hőközpontban. A helyiségek egy részét 

válaszfalakkal több részre osztottuk a funkciónak és az igényeknek megfelelően. A 

dolgozószobákban új lamináltpadló burkolat készült. Részlegesen új erős és gyengeáramú 

hálózat készült. A vizesblokkokban szerelvénycsere és szükség szerint az üzemi víz elleni 

szigetelés cseréje történt. A teljes épülettömbben festés-mázolási, asztalos- és lakatos 

karbantartási munkák elvégzésére került sor. 

Beruházás bruttó összege: 189.678.295 Ft  

Kivitelezés időtartama: 2014. december 04. – 2015. február 16. 

17) Debrecen Dóczy J. út 9-11. szám alatti recortan atlétikapálya kialakítása 

A DEAC pályán lévő salakos futópálya elbontásra került, ezek után új vízelvezető rendszer 

került kialakításra, a pálya teljes hosszában, a füves pálya felőli oldalán, melyet a Móricz Zs. 

Krt. felőli, teniszpályák mögé telepített Pureco szivárogtató rendszerbe kerül bekötésre, az 

esetleges későbbi víz újrafelhasználás lehetőségét meghagyva. A pálya pontos kitűzése, 

szintezése után, a megfelelő alépítményi rétegek kialakítása következett, majd teljes felületen 

aszfaltozás, amire a ragasztóréteg elkenése után, recortan gumidara került befújásra, majd 

száradás után a felesleges réteg leseprését követően, a pálya vonalazására került sor. Egy 4 

sávos kör futópálya került kialakításra, mely az egyik egyenes, 100 méteres szakaszában 6 

pályás. 

Beruházás bruttó összege: 119.705.881 Ft  

Kivitelezés időtartama: 2014. július – 2014. szeptember 
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18) Debrecen, Csengő u. 4. sz. alatti Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium Igazgatási 

épületében melegítőkonyha és étterem kialakítása 

A gimnázium Igazgatási épületének I. emeletén, a meglévő Lovagterem, valamint a 

szomszédos helyiségek átalakításával került kialakításra a melegítő konyha, valamint az 

étterem. A meglévő gépész-, ill. elektromos tervek alapján, a konyha igényeinek megfelelően 

a gépész és elektromos hálózat bővült, átalakult. A műemlékileg védett Lovagterem új 

padlóburkolatot kapott, falak festése megtörtént. Az Örökségvédelmi Hivatallal egyeztetve, 

új, acélszál erősítésű, hálós álmennyezet került felhelyezésre, megvédve az étteremben lévő 

vendégeket, az esetleges régi freskóról lehulló vakolatdaraboktól. A konyha részben új 

helyiségeket alakítottak ki, fehér mosogató, tálaló, konyha, öltöző-zuhanyzó, raktár.   

Beruházás bruttó összege: 29.988.690 Ft  

Kivitelezés időtartama: 2014. november 11. – 2015. január 06. 

19) Debrecen, Kassai úti Campuson Szuperszámítógép Központ épület kialakítása 

A Kassai Campuson zöldmezős beruházásként új, kétszintes központ épült egy új, 

szuperszámítógép fogadására. Az épület villamos energia ellátását biztosító vezeték fektetése 

a meglévő, Zákány u. felőli transzformátorból induló kábel meghasításával. Új 

transzformátor, és diesel aggregátor került telepítésre. Az épület fűtése villamos energiával, 

elektromos kazánnal történik. A szükséges technológiai és komfort hűtés az épület tetején 

elhelyezett folyadékhűtőkkel történik. 

Beruházás bruttó összege: 84.988.652 Ft  

Kivitelezés időtartama: 2014. március 05. – 2014. május 31. 

20) DEAC pálya Móricz Zs. Krt. és Dóczy J. utcával határolt kerítésszakasz építése 

A Dóczy J.-Móricz Zs., krt. sarkán lévő telek, (mely néhány éve került az egyetem 

vagyongazdálkodása alá), körbekerítésre került, az új telekhatár vonalán. Ezzel egy idejűleg, 

az eddigi telekhatáron lévő, egyébként is elavult kerítés lebontásra került. Az új kerítés, a 

Dóczy J. u. felől, a DEAC pályát határoló, meglévő kerítés mintájára, ugyanazon műszaki 

tartalommal készült. A Móricz Zs, krt. felől horganyzott, drótfonatos kerítés épület vasbeton 

lábazattal.   

Beruházás bruttó összege: 8.189.112 Ft  

Kivitelezés időtartama: 2013. december 16. – 2014. április 30. 

21) Zeneművészeti Kar Móricz Zsigmond szobor áthelyezés 

A Zeneművészeti Kar északi, Nagyerdei körút felőli oldalán elhelyezkedő park került 

felújításra, figyelve arra, hogy a „Hárfás Nő” szobor méltó helyre kerülhessen, a tér közepén. 

A parkban a régi, botlásveszélyes burkolatok valamint az elburjánzott, elöregedett fekvőtuják 

felszedésre kerültek, új burkolatok kerültek kiépítésre a meglévő tervek alapján, új világítási 

rendszer épült ki, valamint új padok és kukák kerültek kihelyezésre. 

Beruházás bruttó összege: 7.998.592 Ft  

Kivitelezés időtartama: 2014. december 08. – 2015. március 31. 
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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 az 

alábbi táblázatok tartalmazzák. 

80. Táblázat:  Egyetemi tulajdonú részesedések 2014-ben 

Gazdálkodó szervezet megnevezése 

Saját tőke 

értéke 2013 

(ezer Ft) 

Egyetemi tulajdoni részesedés 

Aránya Összege 

Könyv 

szerinti 

értéke 

2014.12.31. 

(%) (ezer Ft) (ezer Ft) 

Debreceni Universitas Nonprofit 

Közhasznú Kft. 
31 609 100,00 5 200 5 200 

Debreceni Lovasakadémia Nonprofit 

Közhasznú Kft. 
39 673 100,00 44 000 49 000 

Debreceni Agrárcentrum Innovációs 

Nonprofit Közhasznú Kft. 
51 174 100,00 5 000 5 000 

Campus Praktika Nonprofit Közhasznú 

Kft. 
921 100,00 500 500 

Debrecni Egyetem Tudományegyetemi 

Továbbképző Központ Szolgáltató Kft. 
26 245 100,00 1 000 1 000 

Debreceni INFO PARK Informatikai 

Fejlesztő és Innovációs Nonprofit 

Közhasznú Kft. 

108 586 100,00 214 940 108 566 

Debreceni Egyetem Atlétikai Club Sport 

Nonprofit Közhasznú Kft. 
-480 96,67 2 900 2 900 

UD-GENOMED Medical Genomic 

Technologies Kutatás-fejlesztési és 

Szolgáltató Kft. 

51 356 50,00 6 000 6 000 

Pharmapolis Klaszter Kft. 21 539 40,00 4 000 4 000 

Innovatív Élelmiszeripari Klaszter Kft. 13 093 40,00 200 200 

DIKfK Debreceni Informatikai Kutató-

fejlesztő Központ Szolgáltató Nonprofit 

Kft. 

43 914 33,33 1 000 1 000 

BIONANOFERM Kft. 5 141 25,00 250 250 

MSE Magyar Sport- és Életmódfejlesztő 

Klaszter Szolgáltató Kft. 
835 22,00 660 660 

Innova Észak-alföld Regionális 

Fejlesztési és Innovációs Ügynökség 

Nonprofit Kft. 

72 878 21,00 420 420 

LENERG Létesítményenergetikai, 

Mérnöki és Tanácsadó Klaszter Kft. 
2 756 20,83 500 500 

Cívis FIT Zrt. 3 854 20,00 2000 771 

Debreceni Labdarúgó Akadémia 

Nonprofit Kft. 
50 147 16,00 2520 2520 

DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. 3 196 16,00 480 480 

Szilícium Mező Kft. 2 877 14,97 449 449 

CETOX Analitikai és Toxikológiai 

Kutató, Szolgáltató és Szaktanácsadó 

Kft. 

6 946 14,67 440 440 

Euró-Régió Ház Közhasznú Nonprofit 

Kft. 

 

19 923 14,00 1 400 1 400 
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Gazdálkodó szervezet megnevezése 

Saját tőke 

értéke 2013 

(ezer Ft) 

Egyetemi tulajdoni részesedés 

Aránya Összege 

Könyv 

szerinti 

értéke 

2014.12.31. 

(%) (ezer Ft) (ezer Ft) 

AVE-FON Kutatásfejlesztési és 

Szolgáltató Kft. 
1 471 13,00 100 100 

PHARMAPOLIS Debrecen Kutató és 

Fejlesztő Kft. 
-61 462 12,00 360 0 

Pharmatom Hungaria Kft. 5 991 10,00 300 300 

Nyírségi Szakképzés - szervezési 

Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit 

Kft. 

5 699 10,00 110 110 

REG-EÜINFO Észak-alföldi Regionális 

Egészségügyi Informatikai Nonprofit 

Közhasznú Kft. 

13 762 9,33 280 280 

ENEREA Észak-alföldi Regionális 

Energia Ügynökség Nonprofit Kft. 
24 434 6,00 500 500 

BioDiagnostica Kutató, Fejlesztő, 

Hasznosító és Szolgáltató Kft. 
164 015 3,92 100 100 

Összesen - - 295 609 192 646 

 

81. Táblázat:  A Debreceni Egyetem végelszámolás alatt álló és vagyonkezelésében lévő 

gazdasági társaságai 2014-ben 

Gazdálkodó szervezet megnevezése 

Saját tőke 

értéke 

2013 

(ezer Ft) 

Tulajdoni részesedés Könyv 

szerinti 

értéke 

2014.12.31. 
Aránya 

(%) 

Összege 

(ezer Ft) 

INNOTEARS Kutatásfejlesztő, Szolgáltató és 

Kereskedelmi Kft. 
941 10 100 100 

Debreceni Nyári Egyetem Oktatási 

Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.  
22 919 - 34 500 22 919 

Összesen - - 34 600 23 019 

 

A Debreceni Egyetem jelentős mértékű, tartós részesedéseinek bemutatása gazdasági 

társaságokban 

A Debreceni Egyetem 2014. 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 
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Név: Debreceni Agrárcentrum Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft. 

Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 

Intézményi részesedés névértéke: 5.000 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 2014. 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 2014-ben nem 

volt. 

A Debreceni Egyetemnek 2014. 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 

 

Név: Debreceni Informatikai Kutató-Fejlesztő Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 

Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

Intézményi részesedés névértéke: 1.000 ezer Ft 

 

Név: Innovatív Élelmiszeripari Klaszter Kft. 

Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 

Intézményi részesedés névértéke: 200 ezer Ft 

 

A Debreceni Egyetem tartós részesedéseinek könyv szerinti értéke 2014. december 31-én 

215.665 ezer Ft. 
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Megjegyzések: 

1. Az INNOTEARS Kutatásfejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2014. március 01-től 

végelszámolás alatt van, mely eljárás 2014. december 31-ig még nem fejeződött be. 

2. A MICROIMMUN Kutatás-fejlesztési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kényszertörlés 

miatt 2014. augusztus 08-án megszűnt. 

3. Az ICONO-Pharma Innovációs és Technológiai Szolgáltató Központ Kft. 2014. 

szeptember 29-én felszámolással jogerősen megszűnt. 

4. A PHARMAPOLIS Debrecen Kutató és Fejlesztő Kft. esetében 2014 évben 360 ezer Ft 

értékvesztés került elszámolásra, így az intézményi részesedés értéke nullára csökkent.  

5. A Cívis Fit Zrt. esetében 2013. december 31-ig 82,35 % értékvesztés került elszámolásra, 

majd 2014-ben 20,85% visszaírásra került. Jelenleg az intézményi részesedés könyv 

szerinti értéke 770 ezer Ft. 

6. A Debreceni INFO PARK Informatikai Fejlesztő és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft. 

esetében 2013. december 31-ig 74,08 % értékvesztés került elszámolásra, majd 2014-ben 

10,26% visszaírásra került. A Kft-ben az intézményi részesedés könyv szerinti értéke 

108.566 ezer Ft 

7. A gazdasági társaságok 2014. évi beszámolói a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

153. §-a alapján, az intézményi beszámoló készítésekor még nem álltak rendelkezésünkre, 

ezért a részesedések értékelését a 2012. és 2013. évi beszámoló adatai alapján végeztük el.  

 

A Debreceni Egyetem hét társaságban rendelkezik 50%-ot meghaladó tulajdonosi 

részesedéssel és 21 társaságban rendelkezik 50% alatti részesedéssel, valamint 1 társaság 

vagyonkezelésben van. 

Az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok eredményessége: 

2013-ban 22 társaság realizált profitot és 7 társaság működött veszteségesen. 

A vagyonkezelésben lévő Debreceni Nyári Egyetem Nonprofit Közhasznú Kft. a 2013 évet 

nyereséggel zárta. 

A társaságok fő tevékenységi körei szorosan illeszkednek az Egyetem rövid- és hosszú távú 

elképzeléseihez, alapvetően az egyetemi tevékenység teljes körű ellátását segítik elő. 

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. 
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3.9. Egészségügyi feladatellátás gazdálkodása 

82. Táblázat:  Kimutatás az ágyszám alakulásáról 

Megnevezés 2013. év 2014. év 

Változás 

(2013-

2012)  

Változás  

%-ban 

(2013/2012) 

Aktív fekvőbeteg-ellátás  
ágyak 

száma 

átlag 1 594 1 594 0 0 

záró 1 594 1 594 0 0 

Rehabilitációt, utókezelést és 

gondozást nyújtó fekvőbeteg-

ellátás 

ágyak 

száma 

átlag 100 100 2 0 

záró 100 100 0 0 

Krónikus fekvőbeteg-ellátás 
ágyak 

száma 

átlag 0 0 0  0 

záró 0 0 0  0 

Összesen 
ágyak 

száma 

átlag 1 694 1 694 0 0 

záró 1 694 1 694 0 0 

 

Mint, ahogy a fenti táblázat is érzékelteti a DE Klinikai Központban 2014. évben 2013. évhez 

viszonyítva sem az aktív fekvőbeteg ellátás, sem a rehabilitációt, utókezelést és gondozást 

nyújtó fekvőbeteg ellátás vonatkozásában nem változott az ágyak száma.  

A Debreceni Egyetem 2014. évtől életbe lépő új szervezeti struktúrája következtében az 

oktatási kutatási tevékenység, valamint az azt kiszolgáló funkcionális és szolgáltató feladatok 

egyetemi irányítás alá kerültek. A gyógyító, megelőző tevékenység és az igazságügyi 

szakértői tevékenység körébe tartozó feladatokat az Egyetem szervezeteként a Klinikai 

Központ látja el. 

A Klinikai Központ feladatait a betegellátáshoz kapcsolódó előirányzatokból (OEP forrás, 

saját bevétel) finanszírozza. 2014. évben nem változott a degresszív finanszírozás a 

fekvőbeteg ellátásban, így az OEP továbbra is a TVK fölötti teljesítés 4 %-ig finanszírozta az 

alapdíj 25 %-át.  2011. január 1-től nem változott a TVK alapdíj értéke sem (150 ezer Ft). 

Ezen tényezők jelentősen befolyásolják az egészségügyi szolgáltatók tartozásállományának 

alakulását. 

A Debreceni Egyetem klinikáin 20 évvel ezelőtt bevezetett decentralizált gazdálkodás - mely 

alapján a klinikaigazgatók széleskörű gazdálkodási döntési jogosultsággal rendelkeztek - a 

jelentős összegű tartozás állomány okozta folyamatos likviditási problémák miatt ez csak 

korlátozottan működhetett az elmúlt évben. 

A beszámolás évében folyamatosan likviditási gondok nehezítették a Klinikai Központ 

gazdálkodását. A betegellátáshoz kapcsolódó 2014. március 31-i állapot szerinti pénzügyi 

helyzetről OEP részére megküldött adatlap 1.320.200 ezer Ft 1-30 nap közötti, 671.607 ezer 

Ft 31-60 nap közötti, 306.298 ezer Ft 61-90 nap közötti és 47.495 ezer Ft 90 napon túli lejárt 

kötelezettségállományt tartalmazott. Ebből az 1-30 nap közötti kötelezettségállomány június 

30-ra 1.039.193 ezer Ft-ra, a 31-60 nap közötti 611.868 ezer Ft-ra, a 61-90 nap közötti 434.121 

ezer Ft-ra és 90 napon túli tartozás pedig 160.614 ezer Ft módosult. 2014. decemberben 

ugyanezen adatszolgáltatás alapján a Klinikai Központ lejárt tartozásállománya 3.535.201 

ezer Ft volt. 

A Centrum betegellátáshoz kapcsolódó bevétele az elvégzett teljesítmények OEP általi 

finanszírozása mellett – többletteljesítés és egyéb központi intézkedések következtében – 

többlettámogatással egészült ki az elmúlt években. 2014. évben az elszámolható teljesítmény 

mellett a többlettámogatás összege 1.152.310,8 ezer Ft volt. 
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A Kormány a finanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók 

adósságának rendezésére fordítható működési támogatásról szóló 184/2014. (VII.25.) Korm. 

rendelet alapján 555.849,7 ezer Ft összegű támogatásban részesítette a DE Klinikai 

Központot. A többlettámogatás a 2013. november 1. és 2014. május 31. között jelentett és 

elszámolt aktív fekvőbeteg ellátás teljesítménykeretén felüli, legfeljebb 4 százalék 

többletteljesítményének az alapdíj 100 százalékán történő egyszeri díjazása figyelemmel az 

ezen időszak alatt elszámolt teljesítményekre. A kormányrendelet meghatározta a támogatás 

felhasználásának szabályait, melynek jogszerűségét a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 

vizsgálta. A támogatás a szállítói tartozások csökkentésére használtuk, azonban ez csak 

enyhítette, de nem oldotta meg likviditási problémánkat. 

A működési támogatás mellett 2014. decemberben a gyógyító megelőző jogcímcsoport 

maradványa terhére 449.660,1 ezer Ft, a várólista csökkentési program keretében további 

146.801 ezer Ft támogatásban részesült a KK a szívsebészeti várólista csökkentése érdekében. 

Az év közben juttatott többlettámogatás és a kiadások hoz kapcsolódó megszorítások ellenére 

a 2014. év végi beszámolóban kimutatott kötelezettségállomány összege 5.088.153 ezer Ft 

volt. Ez nem tartalmazza a 2015. január havi OEP előleghez kapcsolódó (990.053 ezer Ft) 

kötelezettség összegét. 

A Klinikai Központ az egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó tartozásállományáról 

havonta, a bevételekről és ráfordításokról, tartozás- és követelésállományáról, 

pénzkészletéről, illetve egyéb a betegellátáshoz kapcsolódó adatokról negyedévente adatot 

szolgáltat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére. 

3.10. Dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatása 

A Debreceni Egyetem a dolgozói részére kedvezményes munkáltatói kölcsönt biztosít, 

visszafizetési kötelezettség mellett, mely lakásépítéshez, lakásvásárláshoz, bővítéshez, 

korszerűsítéshez igényelhető adómentes munkáltatói támogatás. A kölcsön minimum 3 és 

maximum 6 évre adható, melyet havi törlesztéssel fizetnek vissza a dolgozók. Nyilvántartása 

külön lakásalap számlákon történik. A folyósításról a döntés a szakszervezet javaslatára a 

Lakástámogatási Szabályzatban meghatározott feltételek szerint történik. 2014. évben kölcsön 

folyósítás a befolyt összegek visszaforgatásával történt. 

A Debreceni Egyetem Központ 2014-ben 1.500 ezer Ft összegben, három fő részére nyújtott 

lakásépítési, lakás felújítási céllal hosszú lejáratú kölcsönt. A korábbi években és a tárgyévben 

nyújtott kölcsönökből a 2014. évben 5.155 ezer Ft összegű törlesztés került jóváírásra az 

elkülönített lakásalap számlán. 2014. december 31-én fennálló követelés összege 22.406 ezer 

Ft volt, melyből a 2015. évi esedékes törlesztés összege 9.311 ezer Ft. 

2014. évben a Debreceni Egyetem Klinikai Központ 2.500 ezer Ft-ot fordított a dolgozók 

lakásépítésének, lakásvásárlásának kedvezményes támogatására. A támogatásban az év 

folyamán 4 fő részesült. A beszámolás évében 11.072 ezer Ft jóváírás realizálódott a lakásalap 

számlán, a dolgozóknál lévő lakáskölcsön összege 2014. december 31-én 30.907 ezer Ft volt, 

melyből a 2015. évi esedékes törlesztés összege 11.158 ezer Ft. 
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83. Táblázat:  A dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönök alakulása 

2014-ben 

Megnevezés 

Lakáskölcsönben  

részesítettek száma 

(fő) 

Folyósított lakáskölcsön 

összege 2014. évben 

(ezer Ft) 

Debreceni Egyetem Központ 3 1 500 

Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4 2 500 

Összesen 7 4 000 

 

2014-ben továbbra is négy lakásalap számlán történik a lakáscélú kölcsön nyilvántartása, 

melyek záró egyenlegének alakulását az alábbi táblázat tartalmaz. 

84. Táblázat:  Lakásalap számlák záró egyenlege 

Megnevezés  
Lakásalap számlák záró egyenlege  

(ezer Ft) 

11738008-20090948-00000000 (KK) 37 969  

11738008-20090247-00000000 (KP) 10 007  

11738008-20092768-00000000 (KP) 169  

11738008-20090113-00000000 (KP) 2 905 

Összesen 51 050 

 

3.11. Követelések, kötelezettségek állományának alakulása 

A Debreceni Egyetem követelésének állománya 2014. december 31-én 2.317.052 ezer Ft, 

melynek részletezése a következő: 

 Költségvetési évben esedékes követelések 893 020 ezer Ft 

 Költségvetési évet követően esedékes követelések 691 185 ezer Ft 

 Követelés jellegű sajátos elszámolások 732 847 ezer Ft 

 

A tartósan adott kölcsönök éven belüli lejáratú állománya 201.243 ezer Ft volt, míg az éven 

belüli állománya 2.495 ezer Ft. Az Egyetem összes követelés állományának 59,58 %-át a 

vevőkkel szembeni követelések teszik ki. A 2014. december 31-én nyitott vevői követelés 

állományra 90.768 ezer Ft értékvesztés került elszámolásra.  

A vevői kintlévőségeink rendezése érdekében legalább negyedévente fizetési felszólítást 

küldünk ki. Általános elv, hogy három eredménytelen fizetési felszólítást követően, ügyvédi 

úton próbálunk érvényt szerezni követelésünknek. 2014-ben behajthatatlan követelés 

kivezetésére nem került sor. 

A Debreceni Egyetem kötelezettségének állománya 2014. december 31-én 8.723.341 ezer 

Ft, melynek részletezése a következő: 

 költségvetési évben esedékes kötelezettségek: 8.283.622 ezer Ft 

 költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek: 414.178 ezer Ft 

 kötelezettség jellegű sajátos elszámolások:                 25.541 ezer Ft. 
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Az egyetem költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek állományának 94 %-át a 

lízingből adódó kötelezettségek (388.852 ezer Ft) jelentik. A kötelezettségek jelentős 

hányadát a szállítói kötelezettségek (7.318.895 ezer Ft) adják. Az OEP támogatási előlege 

miatti kötelezettség összege 990.053 ezer Ft, míg pályázati támogatás előlege miatti 

kötelezettség 7.125 ezer Ft. 

Tekintettel az egyetemi belső szervezeti átalakításokra, a tervezési egységek 2014. december 

31-én fennálló követelés- és kötelezettségállománya nem vethetők össze a 2013. évi záró 

adatokkal. Az abszolút értékek az alábbiak szerint alakultak: 

Agrártudományi Központ 

Az Agrártudományi Központ követelése 2014. december 31-én 115.753 ezer Ft, 

kötelezettsége 164.824 ezer Ft volt. 

 

Klinikai Központ 

A Klinikai Központ összes követelése 2014. december 31-én 1.245.738 ezer Ft volt. Ez 

elsősorban a betegellátással összefüggő gyógyszer értékesítésből, különböző vizsgálatokból, 

laborvizsgálatok díjából ered. 

A Klinikai Központ kötelezettségállománya 2014. december 31-én 6.078.206 ezer Ft volt. 

A kiemelkedően magas kötelezettségállománya a Klinikai Központ évek óta jelentkező 

finanszírozási nehézségéből fakad. A tartozás csökkentésére belső intézkedések születtek 

ugyan, de ezek külső segítség nélkül nem elegendőek a probléma megoldására. 

Debreceni Egyetem Központ 

A Központ követelésének állománya 2014. december 31-én 955.560 ezer Ft, 

kötelezettségének állománya pedig 2.480.312 ezer Ft volt. 

 

3.12. A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított 

pénzforgalom alakulása 

A Debreceni Egyetem a kincstári számláin kívül az OTP Bank Nyrt-nél vezet négy 

bankszámlát 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. Ezeken kívül az Egyetem rendelkezik még négy MKB-s 

devizaszámlával, melyek a korábbi évek pályázati támogatásainak lebonyolítására szolgált. 

Ez utóbbiak még nem kerültek megszüntetésre, de forgalmuk évek óta nincs, záró egyenlegük 

2011. óta nulla. 

A külföldi kiküldetések kezelésére korábbi években megnyitott devizaszámlákon minimális, 

úti elszámolásból eredő forgalom volt 2014-ben. Ezen két bankszámla záró egyenlegét a 

következő táblázat mutatja. 
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85. Táblázat:  A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó devizaszámlák egyenlege 

Megnevezés Bankszámlák záró 

egyenlege devizában 

Bankszámlák záró egyenlege 

(ezer Ft) 

10300002-20519799-48820064 (EUR) 24 274,38 7 644 

10300002-20519799-40120030 (USD) 27 782,52 7 199 

Összesen: - 14 843 

 

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 2013. évi normatív elszámolása alapján jóváhagyott és elismert 

többlete volt 188.610 ezer Ft összegben, tehát befizetési kötelezettsége 2014. évben ezzel 

kapcsolatosan nem keletkezett. 

A 2014. évi normatív elszámolás során azonban a hallgatói létszám változás következtében 

egyenlegében 203.928 ezer Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, melyhez a 2014-es 

év során a fedezetet tartalékolásra került. 

3.15. Értékpapírok állományának bemutatása 

2014. december 31-én a Debreceni Egyetem értékpapírral nem rendelkezett. 

3.16. Jelentős összegű hibák 

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet értelmében jelentős 

összegű hiba: ugyanazon költségvetési évet érintően feltárt hiba, hibák együttes összege 

meghaladja a költségvetési év mérlegfőösszegének 2 %-át, vagy – ha a mérlegfőösszeg 2 %-

a meghaladja a százmillió forintot – százmillió forint. 

A Debreceni Egyetem saját előállítású jegyzet készletének egyeztetése során téves egységár 

alkalmazásából adódóan tártunk fel 2014. évben előző költségvetési évet érintő, jelentős 

összegűnek minősülő hibát, mely a 2014. évi mérlegbeszámolóban előző évet módosító 

tételként került feltüntetésre. 

A mezőgazdasági kémia gyakorlat I. ”című jegyzet 2013.12.20-án az 5013057522 számú 

bizonylaton tévesen 353.928 Ft/db egységárral került bevételezésre. Ennek hatásaként a 2013. 

évi beszámolóban a hallgatói jegyzet elszámolás alapján a helyes 188.928 Ft érték helyett 

106.178.400 Ft értékkel szerepel a készletek között. A különbözet 105.989 ezer Ft volt. 

 

A költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre esetében történt egy további 

előző költségvetési évet érintő hiba feltárása és 2014-ben történő javítása. A hiba a Celladam 

Rt-vel szemben fennálló követelésre elszámolt értékvesztés összege volt, amely nem került 

kivezetésre a társasággal szembeni követelés kivezetésekor. Az értékvesztés összege 5.463 

ezer Ft volt. 

A költségvetési évet érintően feltárt hibák együttes összege 111.452 ezer Ft volt, amely 

jelentős összegű hibának minősül, ezért a mérleg középső, „Módosítások” oszlopában 

feltüntetésre került. 
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4. Normatív támogatás elszámolása 

A Debreceni Egyetem 2014. évi állami támogatása 15.806.000 ezer Ft, amely 1.208.200 ezer 

Ft-tal, azaz 8,28 %-kal nőtt 2013. évi eredeti előirányzathoz képest. 

86. Táblázat:  Állami támogatás alakulása 2013-2014. 

Jogcím megnevezése 
Támogatás (ezer Ft) Változás 

2013 2014 ezer Ft % 

Hallgatói előirányzat 3 649 041 3 861 961 212 920 5,83% 

Köznevelési támogatás 1 350 000 1 612 000 262 000 19,41% 

Képzési (kifutó) előirányzat 7 177 472 2 616 021 

238 919 2,78% 

Ösztöndíj támogatás (új 

belépő) előirányzat 
0 6 219 494 

Tudományos, kulturális, 

fenntartói és fejlesztési célú 

előirányzat 

1 419 124 0 

Speciális programok 

támogatása 
962 463 1 446 899 484 436 50,33% 

PPP kiegészítő önrész 39 700 49 625 9 925 25,00% 

Összesen 14 597 800 15 806 000 1 208 200 8,28% 

 

A támogatás alakulásának megítéléséhez szükséges még figyelembe venni a nemzeti 

kiválóságról szóló 24/2013. Kormányrendelet alapján juttatott támogatást, mely azonban nem 

része az eredeti előirányzatnak. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 7629-

5/2013/TUDPOL. iktatószámú levele alapján a miniszter a Debreceni Egyetemet kiemelt 

felsőoktatási intézmény és kutatóegyetem minősítésben részesítette. 2014. évre vonatkozóan 

a 8510/2014/TUDPOL. és a 8515/2014/TUDPOL. iktatószámú levelek szerint a kiemelt 

felsőoktatási intézmény címmel járó támogatás összege 1.495.252 ezer Ft, a kutatóegyetemi 

címmel járó támogatás összege pedig 789.075 ezer Ft. A támogatás felhasználása kötött, az 

intézkedési tervben meghatározott feladatok elvégzését hivatott szolgálni. 
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4.1. Hallgatói juttatások támogatása (11./a és 11/b. melléklet) 

A Debreceni Egyetem hallgatói létszám változását a hallgatói juttatások elszámolásának 

vonatkozásában az alábbi táblázat foglalja össze. 

87. Táblázat:  Hallgatói létszám változása 11/b. melléklet alapján                               Me.: fő 

Megnevezés 
2013. 

márc. 

2013. 

okt. 

2013. évi 

átlag 

2014. 

márc. 

2014. 

okt. 

2014. évi 

átlag 
Változás 

1 2 3 4 5 6 7 8=7-4 

Hallgatók pénzbeli juttatása 14 712 15 619 15 165,25 13 968 14 707 14 337,50 -827,75 

Bursa ösztöndíj 4 123 3 606 3 864,50 3 709 3 276 3 492,50 -372,00 

Doktori ösztöndíj 480 505 492,50 509 502 505,50 13,00 

Tankönyv-jegyzet, sport, 

kulturális támogatás 
15 192 16 060 15 625,75 14 477 15 209 14 843,00 -782,75 

Köztársasági ösztöndíj 138 132 135,00 119 128 123,50 -11,50 

Kollégiumi támogatás 4 676 4 284 4 480,00 4 074 4 453 4 263,50 -216,50 

Lakhatási támogatás 7 641 8 746 8 193,50 7 593 7 817 7 704,70 -488,80 

Miniszteri ösztöndíj 

(MÖB) 
77 73 75,00 77 93 85,00 10,00 

 

Az államilag támogatott teljes idejű képzésben résztvevő (nappali tagozatos) hallgatókkal 

kapcsolatos 2014. évi költségvetési támogatás elszámolása során a Debreceni Egyetemet 

összességében 233.849 ezer Ft visszafizetési kötelezettség terheli.  

A Doktori ösztöndíjak kivételével valamennyi hallgatói juttatás 2014. évben túlfinanszírozott 

volt.  

A Debreceni Egyetem összes hallgatói létszáma 2013 októberében 29.714 fő volt, mely 2014 

októberére 28.812 főre csökkent. Ezen belül a támogatásban érintett nappali tagozatos 

létszám doktoranduszok nélkül 15.627 főről 14.810 főre csökkent. 

A hallgatói létszámhoz kapcsolódó hallgatói juttatások összefoglalóját a beszámoló 11/A. 

melléklete alapján a következő táblázat tartalmazza. 
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88. Táblázat:  Hallgatói juttatások alakulása 11/A. melléklet alapján 

Megnevezés 

Jogosultak 

létszáma 

(fő) 

Normatíva összege 

Jogosult 

előirányzat 

(ezer Ft) 

Rendelke-

zésre álló 

előirányzat 

(ezer Ft) 

Különbö-

zet 

(ezer Ft) 

1 2 3 4 5 6=5-4 

Hallgatói normatív juttatás 14 337,50 119 ezer Ft / fő / 10 hó 1 706 162 1 806 063 99 901 

Bursa Hungarica ösztöndij 

támogatásból 
6 985,00   122 798 160 000 37 202 

Doktoranduszok ösztöndíja  505,50 1.200 ezer Ft / fő / év 606 600 591 000 -15 600 

Köztársasági ösztöndíj 

2013/2014. 2. félév (6 hó) 
132,00 34 ezer Ft / fő / hó 24 718     

Köztársasági ösztöndíj 

2014/2015. 1. félév (4 hó) 
128,00 34 ezer Ft / fő / hó 17 408     

Köztársasági ösztöndij 

összesen 
    42 126 44 880 2 754 

Tankönyv, jegyzet, sport, 

kulturális normatív 

támogatás 

14 843,00 11,9 ezer Ft / fő / 10 hó 176 632 186 468 9 836 

Kollégiumi támogatás  4 263,50 116,5 ezer Ft / fő / 10 hó 496 698 547 550 50 852 

Lakhatási támogatás  7 704,70 60 ezer Ft / fő / 10 hó 462 282 510 000 47 718 

Miniszteri ösztöndíj 

[51/2007. (III. 27.) Korm. 

rendelet] 

85,00   14 814 16 000 1 186 

Hallgatókkal kapcsolatos 

előirányzatok összesen 
 - - 3 628 112 3 861 961 233 849 

 

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 2014. márciusi létszám 13.968,0 fő, 2014. októberi létszám 14.707,0 fő, az 

elszámoláshoz jogosult létszám 14.337,5 fő volt. A rendelkezésre álló 1.806.063 ezer Ft 

támogatásból a Debreceni Egyetem 1.706.162 ezer Ft-ra volt jogosult. 

A 2013. évtől a statisztikai adatközlés módszere jelentősen megváltozott. Míg a 2013. évet 

megelőző években a lokális gépekre telepített statisztikai programba konkrét létszámadatokat 

kellett feltölteni, addig 2013. márciusban még kísérleti jelleggel, októberben pedig már éles 

indulással közvetlen Neptun-os 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. 

Ennek a közvetlen kapcsolatnak az eredménye, hogy minden egyes adatlap számadata mögé 

lefúrással a tényleges hallgatói alapadat mélységéig el lehet jutni. A 2013-as próbaév után 

2014. évben már teljes körűen a Neptun közvetlen adatok szolgáltatták a statisztika alapját. 
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A jogosult hallgatói létszám számítása során figyelembe vételre kerültek a „Statisztikai 

létszám” és a „Másik képzésen is hallgató” OSAP státusszal rendelkező hallgatók. 

Bursa Hungarica ösztöndíj Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális 

juttatás, amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer adott évi 

fordulójához csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által a hallgatónak 

adományozott szociális ösztöndíjból és az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató 

felsőoktatási intézményében e rendelet alapján megállapított szociális ösztöndíjból áll. 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. Az 

Egyetem központi kezelésben lévő, karokra nem lebontott Bursa ösztöndíj számításánál a 

jogosult normatíva összesen tartalma az 51/2007. Kormányrendelet 32.§ (1) d) pontja 

értelmében a ténylegesen kifizetett összeg került figyelembe vételre. Ez alapján a 160.000 

ezer Ft-ból a Debreceni Egyetem 122.798 ezer Ft-ra vált jogosulttá. 

89. Táblázat:  Bursa Hungarica támogatás alakulása 2012–2014.  

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=3/2/10 hó x 1000 

2012 4 361 147 429 160 000 -12 571 3 381 

2013 3 865 131 494 160 000 -28 506 3 402 

2014 3 276 122 798 160 000 -37 202 3 748 

 

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. 

 
22. Ábra:  Bursa Hungarica támogatás alakulása 2012-2014. (ezer Ft) 
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A doktorandusz hallgatókra alapozva a kutatói bázis megteremtése folyamatosan kiemelt 

célja az Egyetemnek. 2014. évben 5 tudományterületen 25 Doktori Iskolában folyt a 

képzésük. Az államilag támogatott doktorandusz-hallgatók létszáma 2014. októberben 502 

fő volt. 

90. Táblázat:  Doktori Iskolák a Debreceni Egyetemen           Me.: fő 
Sor- 

szám 
Tudományterületi doktori iskolák 2012 2013 2014 

1 Marton Géza állam- és jogtudományok DI 12 12 14 

2 Közgazdaságtudományok DI 9 13 8 

3 Ihrig Károly gazdálkodás- és szervezéstudományok DI 19 19 23 

 Társadalomtudományok összesen 40 44 45 

4 Egészségtudományok DI 21 14 13 

5 Fogorvostudományi DI 5 5 5 

6 Gyógyszerészeti tudományok DI 17 17 18 

7 Idegtudományi DI 12 12 12 

8 Klinikai orvostudományok DI 10 12 5 

9 Klinikai immunológiai és allergológiai DI 6 4 4 

10 Laki Kálmán DI 16 22 18 

11 Molekuláris orvostudomány DI 28 28 33 

12 Molekuláris sejt- és immunbiológiai DI 19 31 27 

 Orvostudományok összesen 134 145 135 

13 Irodalomtudományok DI 25 24 31 

14 Nyelvtudományok DI 21 25 19 

15 Humán tudományok DI 22 22 22 

16 Történelmi és néprajzi DI 33 39 45 

 Bölcsészettudományok összesen 101 110 117 

17 
Kerpely Kálmán növénytermesztési- és kertészeti 

tudományok; regionális tudományok DI 
25 21 18 

18 
Hankóczy Jenő növénytermesztési és kertészeti tudományok; 

élelmiszertudományok DI 
23 18 18 

19 Állattenyésztési tudományok DI 15 15 18 

 Agrártudományok összesen 63 54 54 

20 Juhász-Nagy Pál DI 43 47 43 

21 Fizikai tudományok DI 16 21 21 

22 Földtudományok DI 20 16 21 

23 Kémiai tudományok DI 30 31 32 

24 Matematika és számítástudományok DI 18 18 16 

25 Informatikai tudományok DI 18 19 18 

 Természettudományok összesen 145 152 151 

 Összesen 483 505 502 

 

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. év nyarán 275 fő, 2013. év nyarán 284 fő, 2014. év nyarán 232 fő nyújtotta be, a 

pályázati kiírásnak mindenben megfelelő pályázatát a Debreceni Egyetem. A pályázók közül 
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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 16761-3/2013//TUDPOL. iktatószámú levele 

alapján 2013 szeptemberétől a Debreceni Egyetem 132 hallgatója nyerte el a köztársasági 

ösztöndíjat. 

Ezen 132 hallgatóból 13 fő nem folytatta, vagy nem köztársasági ösztöndíjra jogosító 

képzésen folytatta tanulmányait a 2013/14. tanév második félévében, így összesen 13 fő 2014. 

költségvetési év februárjától nem jogosult köztársasági ösztöndíjra. 

A jogosultsági hónapok száma: 132 fő * 1 hónap + 119 fő * 5 hónap = 727 hónap 

A jogosult támogatás összege: 727 hónap * 34 ezer Ft = 24.718 ezer Ft. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 21878-3/2014//TUDPOL, iktatószámú levele 

alapján 2014 szeptemberétől a Debreceni Egyetem 128 hallgatója nyerte el a köztársasági 

ösztöndíjat.  

A jogosultsági hónapok száma: 128 fő * 4 hónap = 512 hónap 

A jogosult támogatás összege: 512 hónap * 34 ezer Ft = 17.408 ezer Ft. 

A Debreceni Egyetem a 2014. költségvetési évben összesen 42.126 ezer Ft támogatásra 

jogosult köztársasági ösztöndíj címen. 

A tankönyv-, jegyzet, sport és kulturális támogatásból az Egyetem saját jegyzetkiadást 

támogat, a sport és kulturális támogatásra fordítandó összeg felhasználásáról minden esetben 

az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat javaslata alapján történik döntés. 2014. évben az 

Egyetem rendelkezésére álló 186.468 ezer Ft normatívából 176.632 ezer Ft-ra volt jogosult. 

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 2014. évre vonatkozóan 50.852 

ezer Ft, mely visszafizetési kötelezettségként jelentkezik a beszámolóban. 

A Debreceni Egyetem nappali tagozatos államilag támogatott hallgatói létszáma az elmúlt 3 

évben 17.000 főről 15.000 fő körüli értékre csökkent. Ennek a létszámnak 2014. évben 29,3%-

a részesült kollégiumi ellátásban. A kollégisták létszámának változását az összes nappali 

tagozatos hallgatóhoz viszonyítva a következő 23. ábra mutatja. 
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23. Ábra:  Statisztikai létszámadatok változása (kollégisták, fő) 

 

A Debreceni Egyetem az alábbi kollégiumokat üzemelteti, illetve bérli hallgatói számára 

(2014. október): 

 Arany Sándor Diákapartman 

 Veres Péter Kollégium 

 EK Nyíregyházi Kollégiuma 

 Markusovszky Lajos II. Kollégium 

 Markusovszky Lajos III. Kollégium 

 GYFK Kollégiuma 

 Kossuth Lajos I. Kollégium 

 Kossuth Lajos II. Kollégium 

 Kossuth Lajos III. Kollégium 

 Borsos József Kollégium 

 Tisza István Kollégium 

 Vámospércsi Úti Kollégium 

 Weiner Leó Kollégium 

 Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium 

 Sportkollégium 

 Campus Hotel 

 Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Leánykollégium 

 

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, 
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mely teljes mértékben felhasználásra kerül. A fennmaradó 70%-ot férőhely-bérlésre, 

kollégiumi felújításra fordította az Egyetem. 

 
24. Ábra:  Lakhatási támogatás alakulása 2012-2014 (ezer Ft) 

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. Ez az arány azonban 2014. évre megfordult, 47.718 ezer Ft 

visszafizetési kötelezettsége keletkezett a Debreceni Egyetemnek.  

Miniszteri ösztöndíjas támogatással a 2014. évben is kiemelkedően sok határon túli külföldi 

hallgató vett részt a Debreceni Egyetem képzésein. A 2013/2014. tanév második félévében 

részképzéssel együtt összesen 77 hallgatónk volt, 2014/2015. tanévre a létszám 93 főre 

emelkedett. A miniszteri ösztöndíjas képzésben a Debreceni Egyetem szinte valamennyi kara 

érintett, a hallgatók a képzések széles skálájából választhatnak. 

4.2. Képzési támogatás 

A Magyar Állam képzési támogatással 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 2014. évi költségvetés tervezése a 2013. októberi létszámok alapján készült, míg a 

jogosultság szerinti elszámolás a 2013. októberi, a 2014. márciusi és a 2014. októberi 

statisztikai létszámok figyelembe vételével történt az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

számítási elvei szerint. 2012 szeptembere a képzések finanszírozása szempontjából jelentős 

változást hozott, hogy az új belépő hallgatók esetén az adott szakra vonatkozó önköltség 

mértékének megfelelő összegben a hallgatókkal ösztöndíj szerződés megkötésére került sor. 

A hallgatók után nem szakcsoporthoz rendelt egységes normatíva alapján, hanem az 

intézmény által megállapított önköltség mértékével azonos képzési támogatásra jogosult az 
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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 8.557.969 ezer Ft képzési támogatás illetné meg, ami a költségvetés szerint 

rendelkezésre álló 8.835.515 ezer Ft összegnél 277.546 ezer Ft-tal alacsonyabb. 

91. Táblázat:  Képzési támogatás alakulása                Me.: ezer Ft 

Sor-

szám 
Megnevezés 

2014. évi 

képzési 

támogatás 

eredeti 

előirányzata 

2014. évi 

jogosultság 

mértéke 

2014. évi 

finanszíro-

zottsági szint 

2014. évi 

jogosultság 

mértéke 

2014. évi 

jogosultság 

mértéke 

1 2 3 4 5 6 7=3-6 

1 
Képzési támogatás 

(kifutók után) 
--- 2 368 534 100% 2 368 534 --- 

2 
Képzési támogatás 

(ösztöndíjasok után) 
--- 6 189 435 100% 6 189 435 --- 

3 
Képzési támogatás 

összesen 
8 835 515 8 557 969 - 8 557 969 277 546 

 

A következő 25. ábra a 2011-2014. 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 2014-ben teljesen kifut a főiskolai, egyetemi 

képzésben részt vevő hallgatók száma. Az osztatlan képzésben részt vevők számának a 

szintje beállt, az alapképzésben résztvevők száma pedig sajnos csökkent az előző évihez 

képest. A mesterképzés esetén 2014. évben kismértékű növekedés figyelhető meg. 
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25. Ábra:  Statisztikai létszámadatok változása (2011-2014, fő) 

4.3. Köznevelési támogatás (12. melléklet) 

92. Táblázat:  Köznevelési feladatellátás támogatásának alakulása           Me.: ezer Ft 

Ssz. Megnevezés 
Rendelkezésre 

álló támogatás 

2014. évi 

felhasználás 
Különbözet 

1 2 3 4 5=3-4 

1 

Debreceni Egyetem Balásházy János 

Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és 

Kollégiuma 

346 324 385 298 -38 974 

2 
Debreceni Egyetem Arany János Gyakorló 

Általános Iskolája 
298 310 292 760 5 550 

3 
Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló 

Általános Iskolája 
330 336 331 239 -903 

4 
Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló 

Gimnáziuma 
384 961 416 517 -31 556 

5 
Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája 

(Hajdúböszörmény) 
148 064 148 932 -868 

6 Debreceni Egyetem Óvodája (Debrecen) 104 005 104 608 -603 

7 
Köznevelési feladatellátás támogatása 

összesen 
1 612 000 1 679 354 -67 354 

 

A 2013-as költségvetési évhez hasonlóan a felsőoktatási intézmények által fenntartott 

köznevelési intézmények támogatására vonatkozó szabályozás jogszabályi szinten 2014. évre 

vonatkozóan sem fogalmaz meg részletes előírásokat. A támogatás költségvetési 

meghatározása bázis elven történt, majd az elszámolásra köznevelési intézményenként a 

tényleges jogosult felhasználás alapján került sor. Az elszámolás részleteit a beszámoló 

kiegészítő mellékleteinek 12/C. táblázata tartalmazza. 

A 2014. évi köznevelési támogatás eredeti összege 2013-hoz képest 262.000 ezer Ft-tal nőtt, 

mely a több lépcsőben 2013 - 2016 között bevezetésre kerülő pedagógus előmeneteli- és 
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illetményrendszer (pedagógus életpályarendszer) miatti 2013. szeptemberi pedagógus 

béremelés 2014. évre évesített összegét tartalmazza. 2014-ben évközi támogatás módosítás a 

II. ütemű 2014. szeptemberi béremelés összegének megfelelően nem történt. 

2014. évben a költségvetésben köznevelési feladatellátásra rendelkezésre álló összeg 

Egyetemen belüli továbbosztása a 2013. évi elszámolást alapul véve a várható éves kiadások 

alapján történt. A 2014. évi felhasználás és a rendelkezésre álló előirányzat különbözeteként 

a Debreceni Egyetem még 67.354 ezer Ft támogatásra jogosult. 

Az alábbi 26. ábrán látható az elmúlt 3 év alakulása a közoktatási feladatellátás területén. 

 
26. Ábra:  Köznevelési feladatellátás támogatásának alakulása (2012-2014) Me.: ezer 

Ft 
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4.4. Speciális feladatokhoz nyújtott támogatás (12. melléklet) 

2013. évhez képest a speciális programok között új támogatási elemként jelent meg a 

nemzetközi feladatok, a tisztaszoftver, az EISZ intézményi támogatása, a kutatásintenzív 

karok többlettámogatása (képzési támogatás átcsoportosítás), a szuperszámítógép projekt 

támogatása, valamint a Nemzeti Könyvtár támogatása. Összességében 484.436 ezer Ft 

támogatás növekedést jelent az előző évhez képest. 

93. Táblázat:  Speciális feladatokhoz nyújtott támogatás              Me.: ezer Ft 

Speciális feladatok 

Költségvetés 

szerint 

rendelkezésre 

álló összeg 

Elszámolás 

szerint 

jogosult 

összeg 

Eltérés 

1 2 3 4=3-2 

Anyanyelvi lektorok 100 000 100 000 0 

OSJER mérőrendszerek 2 530 2 530 0 

Tűz- és vagyonvédelem 2 000 2 000 0 

Fogyatékossággal élők kiegészítő támogatása 32 760 30 920 -1 840 

Kis szakok támogatása 15 600 15 600 0 

Agrár kutatóintézet és tangazdaság támogatása 795 069 795 069 0 

Arborétumok, botanikus kertek 20 000 20 000 0 

Szülőföldi képz. (nemzetközi) 8 000 8 000 0 

NKÖM átvétel 1 300 1 300 0 

Pedagógus díszdiploma 601 601 0 

Nemzetközi feladatok 1 000 1 000 0 

Tisztaszoftver és/vagy tanulmányi rendszerek 

támogatása 
35 000 35 000 0 

EISZ és/vagy Diplomás Pályakövető Rendszer 

intézményi támogatása 
25 000 25 000 0 

Kutatásintenzív karok többlettámogatása 301 039 301 039 0 

Szuperszámítógép projekt támogatása 22 000 22 000 0 

Nemzeti Könyvtár támogatása 85 000 85 000 0 

Speciális feladatok támogatása összesen 1 446 899 1 445 059 -1 840 

 

A fentiek alapján a Debreceni Egyetemnek 1.840 ezer Ft visszafizetési kötelezettsége 

keletkezett. 

Az anyanyelvi lektorok támogatási összege 2013. évhez képest nem változott, a 100.000 ezer 

Ft támogatási összeg teljes mértékben felhasználásra került. 

Az OSJER környezetellenőrző mérőállomás 2.530 ezer Ft összegű támogatása a 

Természettudományi és Technológiai Karok koordinálásával kerül felhasználásra az OSJER 

környezetellenőrző mérőállomás üzemeltetésére, illetve radiológiai labor fejlesztésére. 

A tűz- és vagyonvédelemre biztosított 2.000 ezer Ft a Munkabiztonsági Önálló Osztály 

koordinálásával került felhasználásra. A támogatást tűzcsapok cseréjére és karbantartására 

fordítottuk. 

A fogyatékkal élők támogatása 2013. évhez képest közel négyszeres támogatást, 32.760 ezer 

Ft-ot kapott a Debreceni Egyetem. Ebből az összegből 1.840 ezer Ft visszafizetési 
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kötelezettsége keletkezett. A fogyatékossággal élő hallgatók létszámát a következő táblázat 

mutatja be. 

94. Táblázat:  Fogyatékkal élő hallgatók létszáma 2014-ben                 Me.: fő 

Kar 
2014. március 2014. október 

Nappali Levelező Összesen Nappali Levelező Összesen 

1 2 3 4=2+3 5 6 7=5+6 

ÁJK 11 0 11 12 2 14 

ÁOK 13 0 13 15 0 15 

BTK 39 3 42 45 4 49 

EK 7 7 14 8 11 19 

FOK 3 0 3 5 0 5 

GVK 21 1 22 23 1 24 

GYFK 6 2 8 8 2 10 

GYTK 4 0 4 2 0 2 

IK 27 1 28 30 1 31 

KTK 6 1 7 6 0 6 

MÉK 15 0 15 19 0 19 

MK 17 3 20 18 6 24 

NK 10 1 11 9 2 11 

TTK 41 1 42 50 1 51 

ZK 4 0 4 5 0 5 

Összesen 224 20 244 255 30 285 

 

A fogyatékkal élők támogatása a 2014. márciusi és a 2014. októberi összlétszám súlyozott 

átlaga alapján került kiszámításra a 120 ezer Ft/fő/év normatíva figyelembevételével. 

A 2008-ban indult kis szakok támogatása speciális program célja a 

 francia nyelv, 

 olasz nyelv, 

 néderlandisztika, 

 finnugor nyelvtudományok, 

 szlavisztika, 

 klasszika filológia és ókortörténet 

 

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 15.600 ezer Ft támogatás a Bölcsészettudományi Kar és a Zeneművészeti Kar 

bérkiadásaihoz járult hozzá, a költségek elszámolása 2014. december 31-i dátummal teljes 

körűen megtörtént. 

Az Agrár kutatóintézet és tangazdaság 795.069 ezer Ft összegű támogatását az Debreceni 

Egyetem Agrártudományi Központ üzletága használta fel. 

Az arborétumok és botanikus kertek 20.000 ezer Ft összegű támogatását két botanikus kert 

folyamatos működéséhez használtuk fel.  
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A 8.000 ezer Ft szülőföldi (kihelyezett nagyváradi) képzés támogatása a Mezőgazdaság-, 

Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar irányításával került felhasználásra. 

Az NKÖM átvétel (1.300 ezer Ft), nemzetközi feladatok (1.000 ezer Ft) támogatása művészeti 

kiállításokra (pl. Holokauszt) került felhasználásra. 

A pedagógus díszdiploma 601 ezer Ft támogatását az arany, gyémánt, vas és rubin oklevelek 

adományozásának személyi és járulék vonzatának kiegészítésére használtuk fel. 

A tiszta szoftver és/vagy a tanulmányi rendszerek 35.000 ezer Ft támogatását a meglévő 

szoftverek működtetésére fordítottuk. 

Az EISZ és/vagy Diplomás Pályakövető Rendszer 25.000 ezer Ft támogatása az egyetemi 

központi dokumentumszolgáltatás és adatbázis részbeni fedezetét biztosította. 

A kutatásintenzív karok 301.039 ezer Ft támogatását a képzési támogatás kiegészítésére, kari 

működés biztosítására fordítottuk. 

A szuperszámítógép projekt 22.000 Ft támogatása a HPC szuperszámítógép fejlesztésére és 

üzemeltetésére használtuk fel, a támogatási összeg jellemzően az energiaköltség fedezetét 

biztosította. 

A Nemzeti Könyvtár címen kapott 85.000 ezer Ft támogatást a Debreceni Egyetem Egyetemi 

és Nemzeti Könyvtár működési kiadásainak részbeni fedezeteként használtuk fel. 

4.5. PPP támogatás (12. melléklet) 

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/D. számú táblázatában került sor. 

95. Táblázat:  PPP támogatás elszámolása 2014.                                             Me.: ezer Ft 

Projekt 

megnevezése 

2014. évi felhasználás 

Befizetési 

kötele-

zettség (+) 

vagy 

Elismert 

többlet (-) 

Hosszú távú 

megállapodásban 

szereplő 

intézményi 

támogatás 2014. 

évi része 

2014. évi 

NFM 

támogatás 

2014. évi 

EMMI 

támogatás 

(funkcionális 

táblában 

szereplő) 

2014. évi 

támogatás 

összesen 

Az intézmény 

2014. jan. 1.-

dec. 31. 

közötti fizetési 

határidejű 

számláinak 

összege 

Számlák 

összegé-

nek 50 %-

a 

(1) (2) (3) (4) 
(5) = 

(3)+(4) 
(6) 

(7) =  

50% * (6) 
(8) = (5)-(7) 

Kossuth Lajos 

Kollégium 
291 319 287 546 36 709 324 255 699 789 349 895 -25 640 

Markusovszky 

II. Kollégium 
96 711 79 257 12 916 92 173 197 423 98 712 -6 539 

Campus Hotel 83 800 83 800 0 83 800 605 504 302 752 -218 952 

Összesen 471 830 450 603 49 625 500 228 1 502 716 751 358 -251 130 
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5. Rendkívüli események 

A Kormány az elmúlt években több alkalommal hozott kiadást csökkentő intézkedéseket, 

melyek döntően befolyásolták gazdálkodásunkat. 

A 2012. és 2013. évhez hasonlóan 2014. január 1-től a Kormány irányítása alá tartozó 

fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII.29.) Korm. 

határozat alapján a Kormány beszerzési tilalmat rendelt el az intézményi beruházás keretében 

történő bútor, személygépjármű, informatikai eszköz és telefon beszerzése vonatkozásában. 

A tilalom nem vonatkozik a kis értékű tárgyi eszközök (nettó 200.000 Ft-ot meg nem haladó) 

beszerzésére. 

A tilalom alól néhány meghatározott eset mentesült, pl. az Európai Uniós forrásból származó 

bevételek, elkülönített pénzügyi alapok, vagy Országos Tudományos Kutatási 

Alapprogramokból pályázat útján elnyert pénzeszközök terhére történő beszerzéseket 

mentesítette a jogszabály. 

A tilalmak részbeni feloldására kérelem alapján a Miniszterelnökséget vezető államtitkár 

jogosult. 

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

nyújtott be kérelmet, 2014. év folyamán beszerzési tilalom feloldása céljából kérelmet nem 

nyújtott be. 

Zárolás tekintetében a 2014-es év az Egyetemre nézve kivételesnek tekinthető, ilyen jellegű 

intézkedésre nem került sor. 

A Debreceni Egyetemet is érintő változásokról döntött 2013. november 25-i ülésén az 

országgyűlés. A testület elfogadta a „Magyarország 2014. évi központi költségvetését 

megalapozó egyes törvények módosításáról” szóló T/12513. számú törvényjavaslatot, amely 

kimondja, hogy az oktatási intézmények 2014-től nem hozhatnak létre centrumokat. 

Az elfogadott törvénymódosítás számos olyan pontot tartalmaz, ami meghatározta az egyetem 

életét és működési rendjét. Megszűntek 2014. január 1-től a centrumok (Agrár- és 

Gazdálkodástudományok Centruma, Orvos- és Egészségtudományi Centrum) és a 

Tudományegyetemi Karok, így az intézmény új szerveződésben működött tovább. A 

törvénymódosítással teljesebbé vált a 2000-ben elkezdődött integrációs folyamat. Mindez 

számos kihívást, új feladatot jelentett az Egyetem számára, átfogó szervezeti átalakítások 

váltak szükségessé. A változások azonban sem az oktatást, sem a kutatást, sem a gyógyítást 

nem veszélyeztették. 

Az egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XXXVI. törvény 

módosította a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, amellyel bevezetésre 

került az egyetemek vezetése tekintetében a kancellári rendszer. A Debreceni Egyetem 

kancellárja Dr. Bács Zoltán lett. A kancellári rendszer bevezetése szervezeti változásokat is 

indukált az egyetem működését, gazdálkodását szolgáló szervezeti egységek vonatkozásában. 

2014. január 1-én hatályba lépett az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. 

rendelet, amely gyökeresen megváltoztatta az államháztartás szervezetei, így az Egyetem 

számviteli rendszerét is. Az új szabályozásnak megfelelően átalakításra került az Egyetem 

által alkalmazott gazdaság-informatikai rendszer és az ehhez szorosan kapcsolódó, számviteli 

feladatokat ellátó szervezet is. A számviteli rendszer változása az Egyetem által alkalmazott 

gazdaság-informatikai rendszerrel kapcsolatban álló interfészek (pl.: JDolber, Neptun, 

MedSolution stb.) változásának igényét indukálta, így ezek is jelentős átalakításon mentek 

keresztül a pénzügyi adatok, valamint az ezekhez kapcsolódó feladások tekintetében. 
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2014. évben sor került a MÁK KIR3 illetmény-számfejtési rendszere helyett bevezetésre 

kerülő KIRA központosított illetményszámfejtő rendszer tesztelésére. A KIRA rendszernek 

sem lesz HR modulja, ezért az Egyetemen továbbra is működik a JDolber Humánügyviteli 

rendszer, melyből várhatóan interfész program segítségével kerülnek át az adatok a KIRA 

rendszerbe. A nem rendszeres és változó bérek, valamint a megbízási díjak számfejtését 

továbbra is az egyetemen végzi a KIRA rendszerben is intézményi ágon, mely havonta kb. 

12.000 tétel. A havi bérfeladás a SAP rendszerbe továbbra is a JDolber rendszerből interfész 

segítségével történik, a KIRA rendszerből történő adatbetöltést követően. 

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 

2014-ben a Debreceni Egyetem átlagolt hallgatói összlétszáma 28.003 fő, mely az előző évhez 

képest minimális negatív irányú változást mutat. 

Az Egyetem alapképzési szakszerkezete 2012-re a 64 alapszakkal teljes egészében kialakult. 

2014-ben az akkreditált alapszakok száma eggyel bővült, az elindított alapszakok száma 

növekedett. 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. 2014-ben egy újabb mesterszakot sikerült akkreditáltatni. 

Az államilag finanszírozott hallgatók létszáma 2000-2008-ig folyamatos növekedési 

tendenciát mutat, míg 2008-2014 között, ha nem is jelentős, de csökkenés figyelhető meg. 

Ezzel párhuzamosan a nappali tagozatos költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók 

száma ellentétesen változott, ugyanis 2008-2011 között emelkedést mutat. A 2012. 
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szeptemberben bevezetett állami ösztöndíjas, részösztöndíjas és önköltséges finanszírozási 

forma eredményeként a hallgatói létszám (PhD képzés nélkül) a következőképpen alakult 

2014-ben: 12.757 fő állami ösztöndíjas, 6.515 fő önköltséges, 30 fő részösztöndíjas, 8.153 fő 

államilag finanszírozott, 6.294 fő költségtérítéses finanszírozási formában folytatott 

tanulmányokat. 

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. 2013-ban már az összesen 45 angol nyelvű képzés közül 22 

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

magyar hallgatóknak is sikeresen meghirdettünk. 2014-ben 48 angol nyelvű képzésen 

rendelkeztünk indítási engedéllyel, melyek közül 26 szakon folytattak tanulmányokat 

hallgatóink. 

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. 

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. 

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. 

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 2014. évben 

59,8 milliárd Ft volt, mely az évközi módosításokkal 86,9 milliárd Ft-ra nőtt. Az előirányzat-

módosítások együttes összege 2014. évben 27,1 milliárd Ft volt, ami az eredeti költségvetési 

előirányzathoz viszonyítva jelentős, 45,31%-os növekedésnek felel meg. 



 

143 
 

A Debreceni Egyetem bevételeit tekintve az állami támogatás 2008-tól folyamatosan 

csökkent, ám 2014-ben növekedés figyelhető meg. Az Egyetem 2014. évi költségvetési 

támogatásának összege a teljesítési adatok alapján 2013. évhez képest összességében 1.016 

millió Ft-tal lett több. 

A saját bevételeink 2013. évhez képest 1.437 millió Ft-tal emelkedtek, melynek fő oka 

elsősorban az oktatási költségtérítésből származó bevételek növekedése, amelyet egyrészt a 

költségtérítés mértékének növekedése, másrészt a külföldi hallgatók által fizetett 

költségtérítés árfolyam változása okozta. 

Az egyéb működési célú bevételek teljesítése szintén növekvő tendenciát mutatnak. 2013. 

évhez képest 2,3 milliárd Ft-tal emelkedtek, melynek fő oka az OEP bevételek növekedése. 

Az egyéb felhalmozási bevételek viszont 3,3 milliárd Ft összegű csökkentést mutatnak 2013. 

évhez képest, mely csökkenés nagyrészt a pályázati bevételek és az OEP bevétel 

csökkenésének köszönhető. 

A 2014. évben teljesített kiadásaink összességében 6,1 milliárd Ft-tal maradtak el a 2013. évi 

kiadásainktól, melynek fő oka a dologi kiadások és a beruházási kiadások volumenének 

csökkenése. A dologi kiadásokon tapasztalt csökkenés a készlet és szolgáltatás beszerzések 

racionalizálásából adódott. A jelentős csökkenés oka a beruházások esetében, hogy a pályázati 

forrásból finanszírozott beruházások esetében 2013-ban jelentkezett a kiadások nagyobb 

volumene, amely 2014-ben már jelentősen kisebb volt. 

Pénzügyi helyzet várható alakulása 

A Debreceni Egyetem – a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei mellett - várható pénzügyi 

helyzetét csak nagyfokú bizonytalanság mellett tudja prognosztizálni. 

A támogatás mértékének változékonysága mellett a tervezést tovább nehezíti a gazdálkodást 

meghatározó szabályok gyakori változása. Ezen túl bizonytalanságot jelent az oktatási 

önköltséges bevételek, valamint az állami finanszírozású és önköltséges hallgatói létszámok 

tervezése a felvételi bejutási feltételek változékonysága következtében. 

A saját bevételek 2014-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 2014-2020-as 

pályázati ciklusban is a pályázati források nem csak a pluszként vállalt feladatok 

megvalósítását, hanem folyamataink költséghatékonyabbá tételét eredményezzék – ezzel 

középtávon közvetve – alapköltségeink egy részét is kiváltsák. 

Kifizetéseinket a saját bevételek teljesülési ütemének megfelelően ütemezetten kell 

terveznünk, egyre nagyobb szerepet kap gazdálkodásunkban a likviditás tervezése, a 

gazdálkodási folyamatok állandó monitorizálása, melyre kiemelt figyelmet fordítunk. 

A racionális költséggazdálkodás, azaz a költségek csökkentése és az erőforrások optimális 

elosztása eddig is jellemezte a Debreceni Egyetemet, de a költségcsökkentés tekintetében 

elértünk addig a pontig, ahol a létszám tovább már nem csökkenthető, mivel az ellátandó 

feladat nem csökken és a működési kiadásainkat a lehetőségekhez képest minimalizáltuk, 

amellyel ellátandó feladataink színvonalát, az állami vagyonnal való felelős bánásmódot még 

nem veszélyeztettük. 
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Összefoglaló a Debreceni Egyetem 2014. évi szöveges beszámoló

 3.5 Európai Uniós forrásból megvalósuló programokról
 1.számú melléklet

-tól -ig

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
222720

TORNADO - Molecular Targets Open for Regulation by the gut flora - New Avenues for improved 

Diet to Optimize European health
2009.09.01 2014.08.31                               348 288 €                                 87 072 € 21,56 -

Klinikai Központ 223083
APRES - The appropriateness of prescribing antibiotics in primary health care in europe with respect 

to antibiotic resistance
2009.10.01 2014.03.31                               112 240 €                                 24 840 € 2,26 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
226852

Securing the Conservation of biodiversity across Administrative Levels and spatial, temporal, and 

Ecological Scales (SCALES)
2009.05.01 2014.07.31                                 67 200 €                                 16 800 € 3,51 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
226874

Biodiversity of Freshwater Ecosystems: Status, Trends, Pressures, and Conservation Priorities 

(BioFresh)
2009.11.01  2014.04.30                               106 400 € 26 360 € 0,97 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
242008 Living autologus heart valves for minimally invasive implantable procedures 2010.02.01 2015.01.31                                 89 334 € 22 334 € 9,52 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
245301

NETGROW - Enhancing the innovativeness of food SME’s through the management of strategic 

network behaviour and network learning performance
2010.05.01 2014.04.30                               203 400 €                                 34 040 € 11,06 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
251234

CHANGEHABITATS2  -  Network for Habitat Monitoring by Airbone - supported Field work - An 

innovative and effective process in implementation of the Habitat Directive (Légi felvételek 
2011.01.01 2014.12.31                               185 500 € - 16,12 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
251506 TRANSCOM - The Commercialisation of Transglutaminase 2010.07.01 2014.06.30                               144 286 €                                 36 071 € 3,17 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
261409 MEDIA-The Metabolic Road to Diastolic Heart Failure 2011.01.01 2015.12.31 498 688 $ 123 472 $ 19,03 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
264564 Advanced Particle Phenomenology in the LHC era (LHCPhenoNet) 2011.01.01 2014.12.31 324 087 €  - 13,04 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
265865

PURE - Pesticide Use-and risk Reduction in European farming systems with Integrated Pest 

management 
2011.04.01 2015.03.31                               242 080 € 58 620 € 54,45 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
266831 Memory, Youth, Political Legacy And Civic Engagement 2011.06.01 2015.05.31                               431 564 € 69 234 € 14,70 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
269921 Brain-inspired multiscale computation in neuromorphic hybrid systems 2011.01.01 2014.12.31                                 88 000 € 22 000 € 7,36 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
278186 Sustainable prevention of obesity through integrated strategies 2012.03.01 2016.02.28                               128 265 €                                 32 066 € 13,09 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
282506 Fast and accurate high-throughput sample proteomics analysis HIgh Speed PRoteomics Analysis 2011.10.01  2015.03.31                               330 880 €                                 79 360 € 15,07 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
283595 OpenAIRE Plus 2011.12.01 2014.12.31                                 27 673 €                                   5 457 € 2,54 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
289964 TRANSPATH - Transglutaminase in disease: a novel therapeutic target? 2011.11.01 2015.10.31                               217 250 €  - 18,59 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
292259

Global analysis of R-loop structures (RNA-DNA hybrids) by advanced microscopic and genetic 

approaches
2012.12.01 2016.11.30                               100 000 €  - 2,78 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
303917

Molercular recognition of bacterial cell wall peptigoglycans and related molecules by innate immune 

receptors
2014.01.01 2017.12.31                               100 000 € - 6,23 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
316882 Innovative Radiochemistry to Advance Molecular Imaging (RADIOMI) 2012.11.01 2016.10.31                               198 356 € - 13,40 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
317721 Lie groups, differential equations and geometry (LIE-DIFF-GEOM ) 2013.01.01 2015.12.31                               121 800 €  - 4,42 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
318202 Biological and Mathematical Basis of Interaction Computing (BIOMICS) 2012.10.01 2015.09.30                               255 600 € 58 400 € 13,06 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
322110 Interactions between ANTs and LABoulbeniales fungi 2013.01.01 2016.12.31                               100 000 €  - 8,34 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
325091 Europena Cloud 2013.02.01 2016.01.31 16 500 € 3 300 € 2,21 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
606806 Control of metabolic and inflammatory pathways by nuclear receptors 2013.09.01 2017.08.31 390 193 € - 25,29 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
607332 Quantitative Biology for Fungal Secondary Metabolite Producers (QuantFung) 2013.10.01 2017.09.30 212 520 € - 11,97 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
612552

EXMONAN: Experimental investigation and modelling of nanoscale solid state reactions with high 

technological impact
2014.10.01 2018.09.30 38 000 € - 0,00 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
613368 MYWEB— Measuring Youth Well-Being 2014.03.04 2016.09.03 154 873 € - 9,80 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
859172 Healthy Ageing Supported by Internet and Community - HASIC 2014.01.01 2016.06.30 81 865 € 32 746 € 2,75 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
1040R4 Deploying the added value of water in local and regional development (Aqua-add) 2012.01.01  2014.12.31 219 939 € - 29,48 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
12/0034-C/1155 Comenius Nemzetközi Iskolai együttműködések 2012.08.01 2014.07.31 20 000 € - 1,18 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
12/0034-L/6121 

European group for the improvement of specialised medical training in preventive medicine and public 

health 
2012.08.01 2014.07.31                                 15 000 € - 0,44 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
1222R4 Health4 Growth-INTERREG IVC 2012.01.01 2014.12.31 133 533 € - 26,16 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
13/0030-C/1208 Híd a generációk között (Generationsbrücke) 2013.08.01 2015.07.31 20 000 € - 6,02 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
13/0030-E-1008 Egész életen át tartó tanulás program 2013.06.01 2014.09.30                                   4 880 € - 0,35 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
14/0045-KA2SE/1209 Iskolák, óvodák stratégiai partnersége közoktatási témában 2014.09.01 2017.08.30                                 41 795 €  - 1,31 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
2013 - 3441 / 001 - 001 elocALL - E-LOCAL for all 2013.11.01 2014.10.31                                 31 722 €                                   2 156 € 0,84 -

Projekt tárgya
2014. évi felhasználás 

összege (millió Ft)
Megjegyzés

Projekt időtartama

Résztvevő intézmény Projekt azonosító száma
Támogatás összege

(Ft, €)

Önerő összege

(Ft, €)
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Projekt tárgya
2014. évi felhasználás 

összege (millió Ft)
Megjegyzés

Projekt időtartama

Résztvevő intézmény Projekt azonosító száma
Támogatás összege

(Ft, €)

Önerő összege

(Ft, €)

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
2013-03C-6653 AgroFE - Agroforesterie Formation en Europe 2013.10.01 2015.09.30                                 25 952 €                                   6 488 € 1,86 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
2014-1-UK01-KA201-000005 School LeadershipToolkit for Accelerating Achievement 2014.09.01 2016.08.31                                 45 134 €  - 0,00 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
511170-TEMPUS-1-2010-1-RS-TEMPUS-JPCR Master programme for Subject Teachers in Serbia 2010.10.15 2014.10.14                                 29 223 €                                   2 922 € 3,45 -

Agrártudományi Központ BIoSuccInnovate BIoSuccInnovate 2014.07.01 2017.03.31                                 32 000 €  - 0,20 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
CRP/13/008 Structural examination of histone mutations driving human disease 2014.01.01 2016.12.31                                 48 000 €  - 2,65 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
EAC-2012-0580 European Policy Network on School Leadership 2011.07.27 2015.07.26                                 12 460 €                                   3 613 € 1,32 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0022 Nagyerdei víztorony turisztikai célú hasznosítása 2014.09.02 2015.06.30 487 436 600 Ft - 8,26 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
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"
2013.09.30 2014.09.30 498 853 539 Ft - 118,40 -

Klinikai Központ ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-alföldi Régióban 2012.11.30 2014.11.29 747 743 962 Ft - 412,23 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
GOP-1.1.1.-11-2012-0412

Innovatív generikus gyógyszerfejlesztés szívinfarktus és agyi keringési zavar bizonyos típusainak 

megelőzésére
2012.11.16 2014.11.30                        88 083 500 Ft - 42,93 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
GOP-1.1.1-11-2011-0016

Biomarker-vizsgálat és döntéstámogató rendszer kialakítása immunterápiás kezelés hatékonyságának 

növelésére az allergiában
2012.01.01 2015.11.30                      312 211 028 Ft 66 981 754 Ft 103,71 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
GOP-1.1.1-11-2012-0031 C_GEP: C-BOARD Gigabit Ethernet Platform 2012.07.01 2014.06.30                      105 000 000 Ft                        21 000 000 Ft 29,22 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
GOP-1.1.1-11-2012-0197

Új típusú, számítógép vezérelt, sejtek, szövetek mechanikai ingerlésére alkalmas berendezés 

előállítása, világpiaci értékesítésre aló előkészítése
2013.06.01 2015.06.30                        97 305 213 Ft - 2,34 -

3600 GOP-1.1.1-11-2012-0220 Innovatív napkövetővel ellátott napenergia hasznosító rendszer kifejlesztése lapostetős épületekre 2012.10.01 2014.06.30                      105 579 308 Ft - 12,21 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
GOP-1.1.1-11-2012-0398

Köz- és irodaépületek hatékony energiamenedzsment rendszerének létrhozása újfajta fotovoltaikus 

rendszer és komplex töltésszabályozó rendszer kifjelesztésével elektromos áram és hőenergia 
2013.01.02 2014.06.30                      111 084 589 Ft  - 45,71 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
GOP-1.1.1-11-2012-0527 Kórházi veszélyes hulladékok helyszíni ártalmatlanítása intenzív fertőtlenítő hatású ózonnal 2013.07.01 2015.05.31                        52 202 776 Ft - 43,87 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
GOP-1.1.1-11-2012-0543 Többfunkciós Elektromos Betegágy Kifejlesztése 2013.01.02 2015.06.30                        60 313 540 Ft - 54,58 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
GOP-1.1.1-11-2012-0549 

Természetes alapú, antibiotikumokat kiváltó új hozamfokozó fejlesztése és gyakorlatba átültetése 

(GOP-1.1.1-11-2012-0549)
2013.07.01 2014.12.31                        84 937 944 Ft  - 14,12 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
GOP-1.1.1-11-2012-0617 Kommunális hulladék gyűjtésére alkalmas elektromos hajtású tehergépjármű fejlesztése 2013.01.02 2014.06.30                      211 281 596 Ft - 136,14 -

Klinikai Központ HURO/1101/036/2.4.1 Health Risk Prevention through HighTech OR in Debrecen and Oradea 2012.09.01 2014.12.31                               558 750 € - 87,66 -

Klinikai Központ HURO/1101/051/2.4.1 “BHB Operation Departments - High common standards in surgery in the euro-region” 2012.09.01 2014.08.30                               544 750 € - 7,22 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
HURO/1101/074/1.2.1

Joint Cross-Border Internet Communication System of the University of Debrecen and Politehnica 

University of Timisoara (JCBICS-UDPUT)
2013.01.01 2015.08.31 415 050 € - 32,53 -

Klinikai Központ 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
2013.01.01 2015.08.31 463 886 € - 3,40 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
HURO/1101/142/1.3.2

Development of Mobile Watershed Assessment Laboratory for Education and Research in Hajdú-

Bihar/Bihor macroregion (MOB-WATER-LAB)
2013.05.01 2015.08.31 388 461 €  - 20,13 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
HURO/1101/191/2.2.1

Hungarian-Romanian Research Platform for Smart Materials Research Projects Support 

(SMARTMAT)
2013.01.01 2015.08.31 598 271 €  - 32,09 -

Agrártudományi Központ HUSK/1101/1.2.1/0126 Regionális agrárinnovációs képzési és szaktanácsadási központok létrehozása a határmenti régiókban 2013.07.01 2015.06.30 579 294 € - 116,44 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
IEE/CA/10/002/SI2.588732

Concerted action supporting transposition and impelmentation of Directive 2002/91EC of the 

European Parliament and of the Council 
2011.04.01 2015.07.31 47 538 € - 1,62 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
IOIBD/2011

Possible role of autoantibodies against innate immunity proteins in the pathogenesis of Crohn's disease 

(IOIBD)
2011.11.02 2014.10.31  50 000  $ - 1,45 -

Agrártudományi Központ KEOP-7.9.0/12-2013-0039 Tiszatér-Környezet stratégiai fejlesztése 2013.09.01 2015.05.31 50 000 000 Ft  - 0,00 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
RFSR-CT-2011-00032 Zero energy solutions for multifunctional steel intensive commercial buildings 2011.07.01  2014.06.30 33 870 € 13 548 € 4,24 -

Agrártudományi Központ SC/LC Sustainable Campus Launching Customer 2014.03.01 2015.02.28 16 625 € - 2,49 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
SEE/B/0048/1.3/X 

Boosting innovation through capacity building ad networking of science centres in the SEE region 

(SEE Science)
2011.04.01 2014.03.31 315 935 € - 24,43 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0011 Szakember továbbképzés 2013.10.01 2014.11.30 15 000 000 Ft - 5,34 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0193 Tanórán kívüli 2013.09.01 2014.03.31 21 005 555 Ft - 2,03 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0051

Élethosszig és határtalanul: Mobil eszközökkel elérhető szolgáltatásfejlesztés és szövegértés-fejlesztő 

képzések a DEENK-ben
2012.10.01 2014.03.31 49 400 000 Ft - 13,87 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0006 Tanulhatsz-fejlődhetsz 2013.09.01 2014.08.31 37 248 668 Ft - 31,10 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0012 Zöld Energia Felsőoktatási Együttműködés (ZENFE) 2013.04.01 2015.03.31 331 000 000 Ft - 206,08 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0013

Integrált szervezeti és komplex felsőoktatási szolgáltatások, valamint képzések fejlesztése a 

versenyképes Debreceni Egyetemért
2013.04.15 2015.07.14 874 996 800 Ft - 329,84 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0014 Élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozású egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME 2013.04.15 2015.06.30 635 510 846 Ft - 306,83 -
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Projekt tárgya
2014. évi felhasználás 

összege (millió Ft)
Megjegyzés

Projekt időtartama

Résztvevő intézmény Projekt azonosító száma
Támogatás összege

(Ft, €)

Önerő összege

(Ft, €)

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001

Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki 

képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére
2014.05.01 2015.09.30 888 000 000 Ft - 94,74 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
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
2013.02.01 2015.07.31 159 180 746 Ft - 59,42 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0004

Munkaerő-piaci igényeknek megfelelő gyakorlat orientált képzések, szolgáltatások a Debreceni 

Egyetemen Élelmiszeripar, Gépészet, Informatika, Turisztika és Vendéglátás területen (Munkaalapú 
2014.02.01 2015.09.30 488 353 157 Ft - 109,81 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0009 Az angol nyelvű agrármérnöki MSc szak nemzetközi versenyképességének fejlesztése 2012.04.01 2014.03.31 100 500 000 Ft 5 025 000 Ft 11,45 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0085 A Bioenergetikai mérnök MSc szak tananyagfejlesztése  2012.05.02  2014.04.30 79 475 416 Ft 3 973 771 Ft 4,90 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0098

Műszaki és gazdasági szakok alapozó matematikai ismereteinek e-learning alapú tananyag- és 

módszertani fejlesztése
2012.04.01 2014.04.30 41 524 265 Ft 2 076 214 Ft 19,46 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0103 Gyires Béla Informatika Tananyag Tárház 2012.04.01 2014.04.30 123 598 000 Ft 6 179 900 Ft 79,43 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009

Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-

Alföldi régióban (SZAKTÁRNET)
2014.02.01 2015.09.30 373 000 000 Ft - 73,30 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0008 Szak-nyelv-tudás, az idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a Debreceni Egyetemen 2013.03.01 2015.04.30 445 683 738 Ft - 214,31 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
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)
2013.10.01 2015.06.30 635 590 406 Ft - 160,95 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0023 VÉD-ELEM - Az emberi szervezet védelmét biztosító sejthálózatok rendszerszemléletű vizsgálata 2012.10.01 2015.01.31 848 464 495 Ft - 405,66 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0025

Molekuláris onkológia: Jelátviteli folyamatok célpontjainak azonosítása daganatterápiás eljárások 

kifejlesztésére
2012.10.01 2015.01.31 845 480 721 Ft - 327,73 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0031 A legnagyobb súlyú népbetegségek genetikai meghatározottsága a magyar populációban 2012.10.01 2015.04.30 895 000 000 Ft - 311,74 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0036

Intelligens funkcionális anyagok: mechanikai, termikus, elektromágneses, optikai tulajdonságaik és 

alkalmazásaik
2013.01.01 2015.04.30 615 002 034 Ft - 226,86 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0041 Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásával 2013.01.01 2015.03.31 458 905 466 Ft - 202,35 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0043 Célzott kémiai és biológiai alapkutatások környezeti szennyezők felszámolására 2013.01.01 2015.04.30 842 000 000 Ft - 357,30 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
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
2012.10.01 2015.04.30 872 152 064 Ft - 398,61 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0001 Jövő internet kutatások az elmélettől az alkalmazásig 2012.10.01  2015.03.31 1 057 787 000 Ft - 491,74 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0002

Alap- és alkalmazott kutatások hallássérültek Internetes beszédfejlesztésére és az előrehaladás 

objektív mérésére
2013.01.01 2015.06.30 217 038 068 Ft - 84,47 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0010 Szuperszámítógép, a nemzeti virtuális laboratórium 2012.11.01 2014.10.30 173 580 000 Ft - 105,11 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0048

Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a Debreceni Egyetem kutatói, oktatói és 

hallgatói által
2013.01.01 2015.02.28 139 798 550 Ft - 63,64 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0060

Tudomány és kommunikáció - A Debreceni Egyetem tudománykommunikációs tevékenységének 

fejlesztése
2013.01.01 2015.04.30 139 054 813 Ft - 63,18 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
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 
2012.10.01 2015.02.28 19 029 040 Ft - 14,87 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0813

"OVITALITÁS" - a DEOEC Napközi Otthonos Óvoda Egészségre nevelő és szemléletformáló 

programja
2013.09.01 2014.07.31 10 000 000 Ft - 8,65 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1446 Munkahelyi egészségmegőrző Program a Debreceni Egyetemen 2013.08.01 2014.09.30 10 000 000 Ft - 6,52 -

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és 

működést biztosító egységek
TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0017 Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében a DEOEC-en 2012.07.01 2015.02.28 187 918 726 Ft - 31,19 -

Klinikai Központ TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0074
Humánerőforrás fejlesztés a biztonságos betegellátás érdekében a Debreceni Egyetem Orvos és 

Egészségtudományi Centrumában.
2012.12.01 2015.02.28 193 902 680 Ft - 98,24 -

Klinikai Központ 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 
2012.12.01 2014.11.30 32 548 218 Ft - 19,16 -

Klinikai Központ TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001
Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben – Területi együttműködések 

kialakítása
2014.04.01 2015.11.30 136 371 681 Ft - 43,03 -

Klinikai Központ TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0033 Integrációs törekvések a debreceni betegellátásban 2014.03.01 2015.10.31 142 771 850 € - 20,98 -

Klinikai Központ TIOP-2.2.6A-12/1A-2013-0009 Onkológiai Centrum fejlesztése Debrecenben 2013.08.01 2015.08.31 824 522 370 € - 36,12 -

6 798,98Összesen
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