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1. Feladatkör, tevékenység, szervezet 

1.1. A Debreceni Egyetem alaptevékenysége 

A Debreceni Egyetem Alapító Okirat szerinti alaptevékenysége 2015-ben: 

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

Egyetem a korábbiakhoz hasonlóan folytatja működését. 

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

művészet, orvos- és egészségtudományi, pedagógusképzés, társadalomtudományi, 

természettudomány, sporttudomány, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területeken 

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

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

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

egyetemi és főiskolai szintű képzést folytat. 

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

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

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

idegenforgalom szakmacsoportokban – szintén kifutó rendszerben – felsőfokú szakképzést 

folytathat, s e képzésben bizonyítványt ad ki. 

Agrár, gazdaságtudományi, jogi, pedagógus, társadalomtudományok képzési területeken 

felsőoktatási szakképzést folytat. 

Szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész, klinikai szakpszichológus, népegészségügyi 

szakember képzését, valamint más felsőfokú végzettséggel rendelkezők egészségügyi szak- és 

továbbképzését végzi az Egyetem. A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, 

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

fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató 

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

ellátásában a vonatkozó külön jogszabályok rendelkezései szerint. 

Az Egyetem kiemelt fontosságúnak érzi a nyelvtudás és a nyelvvizsga megszerzésének 

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

nyelvi készségek és kommunikatív kompetenciák fejlesztése révén felkészíteni a hallgatókat a 

képzési és kimeneti követelményekben meghatározott nyelvvizsgára. 

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

szükséges nemzetközi kapcsolatok fejlesztése és ápolása. 

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

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

a hallgatók felkészítéséhez az értelmiségi létre. 

Köznevelési intézmény alapítójaként és fenntartójaként köznevelési feladatokat lát el, 

pedagógusképzést folytató intézményként gyakorló köznevelési intézmény fenntartója.  

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

törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításában. A gyakorlati képzés 

céljaira tanüzemet, tangazdaságot üzemeltet. 

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

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

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

sportolási lehetőségeket, továbbá olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyek a hallgatók 
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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 is nyújt, amely közvetlenül nem 

kapcsolódik a képzési és kimeneti követelményekben, a szakmai és vizsgakövetelményekben 

és a tantervekben, illetve szakképzési programokban foglalt tanulmányi kötelezettségek 

teljesítéséhez. 

A képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, művészeti ágban, kultúraművelés és fejlesztés, 

művészeti, szaktanácsadói és egyéb tevékenységet folytat. Kivételes zenei tehetségű fiatalok 

számára előkészítő tagozatot működtet. 

Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját 

szervezetében lát el feladatokat. Az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásait hasznosítja 

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

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

kollégiumi szálláshelyek bérbeadása). 

Az alkalmazásában lévő közalkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos feladatokat elvégzi a 

vonatkozó jogszabályok szerint. 

Beiskolázást támogató és egyéb tanfolyamokat, továbbképzéseket tart. Felnőttképzési 

tevékenységet végez. 

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, szakképesítést nyújtó, iskolarendszeren kívüli 

szakképzést folytat. 

Egészségbiztosítás által nem finanszírozott gyógyító, egészségügyi és népegészségügyi 

szolgáltatást nyújt. 

Nyelvvizsgáztatási tevékenységet végez. 

A Debreceni Egyetem Alapító Okiratának módosítására 2015. évben két alkalommal került sor, 

amelynek lényegesebb módosításai az alábbiak: 

A 2015. január 7-i keltezésű dokumentumban a székhelyen kívüli képzések köre a Sapientia 

Erdélyi Magyar Tudományegyetemen folyó jogi képzéssel bővült. A jogelődök és a 

köznevelési intézmények címei pontosítása történt meg, valamint a jogelőd intézmények között 

rögzítve lett a Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és 

Kollégium. A Közgazdaságtudományi Kar és a centrumok megszűnése átvezetésre került az 

Alapító Okiratban, a hallgatói létszám 35 000 fő létszámban lett maximalizálva, illetve a 

mellékletek is módosultak. 

A 2015. augusztus 27-én kelt módosításban már a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló 

Gimnáziuma és Általános Iskolája, és a Debreceni Egyetem Bölcsődéje elnevezésű 

intézmények is szerepelnek, mint az egyetem által fenntartott intézmények. Az egyetem 

alaptevékenységei, és az egyes kormányzati funkciók pontosításra kerültek. A dokumentum 

kiegészült a kancellárra vonatkozó rendelkezésekkel. 

Összességében elmondható, hogy az Alapító Okirat változásait elsősorban a szervezeti 

struktúra változásai és a pontosításra való törekvések indokolták. 
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1.2. A Debreceni Egyetem vállalkozási tevékenysége 

A Debreceni Egyetem az alaptevékenységén kívül üzletszerűen, ellenérték fejében 2015. évben 

vállalkozási tevékenységet nem végzett. 

1.3. A Debreceni Egyetem szervezeti felépítése, szervezeti változások 2015-ben, 

kiszervezések 

Az intézmény szervezeti felépítése 

A Debreceni Egyetem központi költségvetési szerv. Oktatási és tudományos kutatási szervezeti 

egységek a karok, a karhoz kapcsolódó intézetek, tanszékek, nem önálló tanszékek, kihelyezett 

tanszékek, a doktori iskolák, valamint a speciális szolgáltató egységek gyakorlati képzést nyújtó 

szervezetei, az elkülönült kutatóintézetek. Az intézmény karokra tagozódik. A karok egy vagy 

több szakmailag összetartozó, a meghatározott képzési területeken, képzési szinteken folyó 

képzés feladatainak ellátását szervezik. 

Az intézmény karai: 

 Állam- és Jogtudományi Kar 

 Általános Orvostudományi Kar 

 Bölcsészettudományi Kar 

 Egészségügyi Kar 

 Fogorvostudományi Kar 

 Gazdaságtudományi Kar  

 Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 

 Gyógyszerésztudományi Kar 

 Informatikai Kar 

 Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar 

 Műszaki Kar 

 Népegészségügyi Kar 

 Természettudományi és Technológiai Kar 

 Zeneművészeti Kar 

 

Az Egyetem feladatait oktatási és tudományos kutatási szervezeti egységei, valamint 

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

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

az alaptevékenységet kiegészítő, koordináló szolgáltató és igazgatási egységek működnek. Az 

Egyetem feladatainak ellátását a terület szerint strukturált funkcionális szervezeti egységek 

segítik. 
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Szervezeti változások 

Az előző évekhez képest az alábbi szervezeti változások történtek 2015-ben a Debreceni 

Egyetemen: 

 2015. január 1-jétől a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár tekintetében 

az addigi területalapú könyvtárszervezést feladatalapú könyvtárszervezés váltotta fel. 

 A kancellári rendszer bevezetésével összefüggésben, a törvényi előírásnak megfelelően, 

2015. február 6-tól jelentősen módosult az intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzata. Gyakorlatilag ekkortól új szabályzat lépett életbe, amelynek hatályba 

lépésével egyidejűleg a Debreceni Egyetem 2014. február 6. napján 3/2014. (II. 6.) 

számú határozattal elfogadott és többször módosított Szervezeti és Működési 

Szabályzata hatályát vesztette. Ezen időponttól létrejött a Debreceni Egyetemen a 

Kancellária. Az Egyetem működtetését az a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 

CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 13/A. § felhatalmazása alapján a kancellár végzi. 

A Kancellária a kancellár közvetlen irányítása alatt működő egységes szervezet, mely 

ellátja az Egyetem gazdasági, pénzügyi, kontrolling, számviteli, munkaügyi, jogi, 

igazgatási, informatikai tevékenységét, az intézmény vagyongazdálkodási feladatait, 

ideértve a műszaki, létesítményhasznosítási, üzemeltetési, logisztikai, szolgáltatási, 

beszerzési és közbeszerzési ügyeket is. 

 Ugyancsak 2015. február 6. napján Rektori- Kancellári Kabinet jött létre – melynek 

vezetését a kabinetfőnök főigazgató látja el –, magába foglalva a Rektori Hivatalt, a 

Koordinációs Igazgatóságot és a Sajtóirodát. Ezen időponttól az Oktatási Igazgatóság 

és Tudományos Igazgatóság átsorolásra került az egyetem szolgáltató szervezeti 

egységei közé. 

 2015. február 6-tól a Gazdaságtudományi Karon a Közgazdaságtan Intézetben 

megszűnt a Kockázatkezelés és Ökonometria Tanszék. A tanszék munkatársai által 

oktatott tárgyak és az általuk végzett kutatómunka átkerült a Közgazdaságtan Intézet 

Mikro- és Makroökonómia Tanszékhez. 

 2015. február 6-tól az Informatikai Kar szervezeti struktúrájába beillesztésre került a 

Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ.  

 2015. február 6-tól megszűnt az általános szolgáltató egység és speciális szolgáltató 

egység megkülönböztetés. Ezen időponttól ezek az egységek egyaránt szolgáltató 

egységnek minősülnek.  

 A Magyar Akkreditációs Bizottság javaslatára, a Debreceni Egyetem Szenátusa 2015. 

április 23-i ülésén jóváhagyta a Debreceni Egyetem Kerpely Kálmán és Hankóczy Jenő 

doktori iskoláinak Kerpely Kálmán doktori iskola néven történő egyesítésére vonatkozó 

előterjesztést. 

 Az indiai-magyar kormányközi együttműködés tudományos-technológiai, oktatási és 

kutatási részével összhangban megegyezés jött létre az Indiai Egészségügyi 

Minisztérium és a Debreceni Egyetem között. Ennek lényege, hogy a Debreceni 

Egyetem tudományos intézet létrehozásával támogatja egy Európai Ayurveda Központ 

létrehozását. Ennek értelmében 2015. április 24-től virtuális Ayurveda Intézet létesült a 

Debreceni Egyetemen.  

 A Debreceni Egyetem Szenátusa, 2015. május 22-én meghozott határozatával 

felhatalmazást adott a Debreceni Egyetem vezetésének, hogy jogszabályi megfelelőség 

és a hatékony működtetés érdekében az oktatásért felelős miniszternek javaslatot 

nyújtson be a Debreceni Egyetem Arany János Gyakorló Általános Iskolája, a 

Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolája, valamint a Debreceni 

Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma köznevelési intézmények egyesítéssel 

(összeolvadással) történő átalakítására. Az átalakítás során többcélú köznevelési 
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intézmény jött létre Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és 

Általános Iskolája néven.  

 2015. szeptember 1-jétől a Sportközpont helyett komplexebb feladat-, illetőleg 

tevékenységi körrel a karok mellett működő Sporttudományi Koordinációs Intézet 

kezdte meg működését, a Debreceni Egyetem kancellárjának közvetlenül alárendelt 

egységként. Elhelyezése a Sporttudományi Oktatási Központban történt meg.  

 2015. június 26-tól a Humánpolitikai Osztály elnevezése Oktatói- Kutatói 

Humánpolitikai Osztály elnevezésre módosult, mely a HR Igazgatóságtól a Rektori- 

Kancellári Kabinethez került át. Ugyanezen időponttól Multimédia Kompetencia 

Központ létesült az Informatikai Szolgáltató Központ keretein belül, mely 

tevékenységét a Sajtóiroda támogatásával, azzal együttműködve végzi. 

 2015. június 26-ól az Általános Orvostudományi Karon Általános Orvosi Ismeretek 

Tanszék jött létre, valamint a meglévő tanszékek eddigi (nem szakterület specifikus, 

illetve szakterület specifikus) kategóriákba sorolása önálló tanszék, illetve nem önálló 

tanszék kategóriákba sorolásra módosult. 

 2015. június 26-tól módosult a Klinikai Központ Működési Rendje. Az érintett 

klinikákat (Belgyógyászati Klinika, Gyermekgyógyászati Klinika, Kardiológiai és 

szívsebészeti Klinika, Onkológiai Klinika) alkotó egységek ezen időponttól a működési 

rendben történő felsorolását gazdálkodási szempontok tették szükségessé. Módosult a 

Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központjának Működési Rendje: az Egyetemi 

Tanulmányi Hallgatói Központ Egyetemi Tanulmányi Információs Központtá alakult.  

 2015. június 25-én meghozott határozatával a Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta 

az Ihrig Károly Szakkollégium megalapítását a Gazdaságtudományi Karon. 

 2015. október 3-tól az addigi „szolgáltató szervezeti egységek” megnevezés helyett 

„szolgáltató és igazgatási szervezeti egységek” megnevezés lépett életbe. 

 2015. október 3-tól a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási 

Kar kezdeményezésére új kihelyezett tanszék létesült Integrált Gyümölcstermesztési 

Kihelyezett Tanszék néven a NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézet Újfehértói 

Kutatóállomásán a DE MÉK és a NAIK között fennálló több évtizedes szakmai 

együttműködés kiszélesítésére, kiemelten a különböző gyümölcsfajoknál egyre 

fontosabbá váló integrált termesztéstechnológiai fejlesztés és génmegőrzés terén, 

továbbá a MÉK oktatási, kutatási munkájának segítésére. 

 2015. október 3-tól újabb, a Műszaki Kar mellett működő kihelyezett tanszék létesült 

Repülőmérnöki Kihelyezett Tanszék néven a Pharma- Flight Nemzetközi Tudományos 

és Szolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaságnál, melynek oka, hogy a 

Műszaki Kar új, hivatásos repülőgép vezető szak indítását kezdeményezi, amelyhez 

szükséges a kihelyezett tanszék alapítása.  

 2015. október 3-tól a Klinikai Központban Ritka Betegségek Szakértői Központ jött 

létre, mint egészségügyi szolgáltató egység, tekintettel arra, hogy Balog Zoltán, az 

emberi erőforrások minisztere a Debreceni Egyetem Klinikai Központot kijelölte a 

Ritka Betegségek Szakértői Központ név használatára. 

 Az egészségügyi integrációs folyamat részeként megállapodás került előkészítésre a 

Debreceni Egyetem és a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet között arról, hogy 

2015. november 1-jétől a 14 éven felüli betegeket a kórház látja el, ezen korhatár alatti 

gyermekek ellátása a Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika szervezetén belül 

történik. Ennek értelmében 2015. november 6-tól megszüntetésre került a Debreceni 

Egyetem Klinikai Központban az Infektológiai és Gyermekimmunológiai Klinika, és az 

Általános Orvostudományi Karon az Infektológiai és Gyermekimmunológiai Tanszék. 

 2015. november 6-tól a Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karon (GYFK) 

megszüntetésre kerültek a következő egységek: Szociálpedagógiai és 
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Neveléstudományi Intézet, Társadalomtudományi és Kommunikációs Intézet, 

Művészeti és Sporttudományi Intézet, Intézményi Menedzsment és Vezetési Tanszék, 

Sport- és Egészségtudományi Tanszék, valamint funkcionális szervezeti egységként a 

Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja. A Művészetnevelési Tanszék elnevezése ezen 

időponttól Művészetnevelési, Sport-és Egészségnevelési Tanszékre módosult, továbbá 

a karon a képzésben részt vevő és azt segítő szervezeti egységként Regionális 

Alkalmazott Társadalomtudományi Kutatóközpont jött létre. A kutatóközpont részben 

a GYFK keretei között már létező kutatóműhelyek, a karon működő Lippai Balázs 

Roma Szakkollégium, valamint új alapítású tematikus kutatóműhelyek integrációját 

valósítja meg. 

 2015. december 18-tól a Természettudományi és Technológiai Kar mellett működő 

Fermentációs Művelettani és Ipari Integráció Kihelyezett Tanszék létesült. 

 

A Debreceni Egyetem vezetésében bekövetkezett változások a 2015. évben:  

2015. január 1. napjával Kovács Árpádné Molnár Judit tanárnő intézményvezetői megbízást 

kapott a DE Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiumában.  

2015. február 6. napjától szenátusi határozat alapján Dr. Gaál István hallgatói kapcsolatokért 

felelős rektorhelyettes rektorhelyettesi megbízása, valamint Dr. Nábrádi András stratégiai 

rektorhelyettesi megbízása visszavonásra került.  

2015. február 6-tól ideiglenes kabinetfőnök főigazgatói megbízást kapott Dr. Mészáros József, 

majd végleges megbízást 2015. július 01-től.  

2015. április 1-től Belső Ellenőrzési Önálló Osztály vezetői megbízást kapott Minya Péterné.  

2015-ben két karon, a Gyógyszerésztudományi, valamint a Gyermeknevelési és Felnőttképzési 

Karon volt dékánválasztás. Július 1. napjától dékáni beosztás ellátására a 

Gyógyszerésztudományi Karon Dr. Vecsernyés Miklós egyetemi docens, valamint a 

Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karon Dr. Bálint Péter főiskolai tanár kapott megbízást.  

2015. július 1. napjától a Zeneművészeti Karon Dr. Duffek Mihály egyetemi tanár kapott 

megbízást a dékáni feladatok ellátására. 

2015. augusztus 1. napjától Miklósvölgyi Miklós tanár ideiglenes intézményvezetői megbízást 

kapott a DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolájában. Ezzel egyidejűleg 

2015. július 31. napjával visszavonták az igazgatói megbízását Demeter Józsefnének a DE 

Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolájában és Kovács István Sándornak a DE Kossuth Lajos 

Gyakorló Gimnáziumában, valamint Denichné Hajdú Mónika Tímeának lejárt az igazgatói 

megbízása a DE Arany János Gyakorló Általános Iskolájában. 

2015. október 1. napjától Dr. Balogh László egyetemi docens igazgatói megbízást kapott a DE 

Sporttudományi Koordinációs Intézetbe. 

2015-ben 12 egyetemi tanár, 1 tudományos tanácsadó és 5 főiskolai tanár lett kinevezve a 

Debreceni Egyetemen. 
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Kiszervezett tevékenységek 

2015-ben nem történt újabb tevékenységkiszervezés a korábbi évekhez képest.  

A Debreceni Egyetem 2014-ben a részvételével működő közhasznú jogállású társaságokkal 

közszolgáltatási szerződést kötött, az azokkal való szakmai együttműködés, a tevékenységének 

hatékony és jó minőségben történő ellátásának elősegítésére. 2015-ben a Debreceni 

Egyetemnek a Debreceni Egyetem Atlétikai Club Sport Nonprofit Közhasznú Kft-vel, a 

Debreceni Lovasakadémia Közhasznú Nonprofit Kft-vel, a Debreceni Universitas Nonprofit 

Közhasznú Kft-vel, és a Debreceni Nyári Egyetem Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú 

Kft-vel állt fenn határozatlan időtartamra kötött közszolgáltatási szerződése, mely szerződések 

keretében az egyes társaságok tevékenységük során az egyetem által átadott közfeladatokat is 

ellátják. Ilyen közfeladatok például az egészségmegőrzés, egyetemi sportszakosztályok 

működtetése, magyar nyelv-és kultúra oktatásának elősegítése, hallgatói sport és ifjúsági ügyek 

támogatása. Közszolgáltatási szerződése van hatályban továbbá az egyetemnek a Debreceni 

Campus Nonprofit Közhasznú Kft-vel, mely társaságban az egyetem nem rendelkezik 

részesedéssel. A társaság a szerződés keretében vállalta többek között az egyetemi polgárság 

kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítési lehetőségének elősegítését 

találkozók és kulturális rendezvények keretében, közszolgálati (az egyetemi polgárokat célzó) 

rádiós műsorszolgáltatás közvetítését. 

1.4. A Debreceni Egyetem takarékossági intézkedései 2015-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 2015. év vonatkozásában ez szerencsére 

nem volt jellemző, az elmúlt év zárolás tekintetében is pozitívnak tekinthető, ilyen jellegű 

intézkedésre nem került sor. 

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

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

beszerzési tilalom – a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek 

eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat alapján – 2015-ben is 

hatályban volt. A tilalom az intézményi beruházás keretében történő bútor, személygépjármű, 

informatikai eszköz és telefon beszerzését érinti. A tilalom nem vonatkozik a kis értékű tárgyi 

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

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

forrást tartalmazó előirányzatok, elkülönített pénzügyi alapok, vagy Országos Tudományos 

Kutatási Alapprogramokból pályázat útján elnyert pénzeszközök terhére mentesítette a 

jogszabály. 

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

Miniszterelnökséget vezető miniszter jogosult. 

A Debreceni Egyetem a 2015. év folyamán beszerzési tilalom feloldása céljából kérelmet nem 

nyújtott be. 

A Kormány a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjához 

szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozata alapján a 

céltartaléknak a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja 

finanszírozása érdekében történő felhasználása céljából egyszeri átcsoportosítását rendelte el, 

melyből a Debreceni Egyetem is részesült. 
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Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, 

valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 

256/2013. (VII. 5.) Kormányrendelet alapján az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok 

hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozókat 2015. július 1. és 

2015. december 31. között bérkiegészítésben részesültek. A bérkiegészítéshez kapcsolódó 

támogatást az OEP az Egyetem részére biztosította. 

A Debreceni Egyetem fenntartásában üzemelő Bölcsőde alkalmazottainak szociális ágazati 

pótlékának előirányzata a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék és 

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

alapján érkezett. 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 

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

Korm. rendelet módosításáról szóló 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján 2015. július, 

augusztus, szeptember, október, november hónapokra kiegészítő pótlék kerül bevezetésre a 

szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben foglalkoztatottak (beleértve a 

szakmai munkakörökben foglalkoztatottakra és a technikai dolgozókat is) számára. 

A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos 

egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. 

(II. 8.) PM rendelet alapján a prémiumévek programban részt vevők támogatása a Debreceni 

Egyetemet is megillette. 

Csoportos létszámcsökkentésre 2015-ben nem került sor, így a létszámcsökkentés egyszeri 

kiadásainak támogatása az NGM 41742/4/2015. és 41742/7/2015. számú intézkedései alapján 

az Egyetemet nem érintette. 

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 2015-ben 6 alkalommal nyújtott be az irányító szervhez többletbevétel 

előirányzatosítására irányuló kérelmet, összesen 4.421.943 ezer Ft értékben, valamint 1 

alkalommal a közhatalmi bevételek csökkentésére irányuló kérelmet 3.103 ezer Ft értékben. 
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Takarékossági intézkedések 

A takarékosság jegyében átgondoltuk a lehetőségeinket és lépéseket tettünk az SAP 

gazdaságinformatikai rendszer és a MedSolution gyógyszertári nyilvántartó interfész 

üzemeltetési szerződésének módosítása érdekében. A korábbi szerződés szerinti feladatok egy 

része átkerült az állományban lévő kollegákhoz, az SAP Kompetencia Központ és az 

Informatikai Szolgáltató Központ hatáskörébe. Ez a módosítás a működési kiadások 

tekintetében körülbelül havi 20 millió Ft megtakarítást eredményezett. A megtakarítás a 

bérkiadásnál jelentkező többlet ellenére jelentős összegű. 

A Debreceni Egyetemen a korábbi években és 2015-ben végzett energetikai beruházások 

eredményeképpen 2015-ben az alábbi megtakarítások jelentkeztek: 

 A Zeneművészeti Kar épületére felszerelt - használati meleg vizet előállító - 

napkollektorok és az épület külső nyílászáróinak cseréje és külső hőszigetelése 2015-ben 

1278 GJ energia megtakarítást eredményezett, melynek értéke: 5.441 ezer Ft. 

 A Hajdúböszörményi Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar területén korábban az 

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

is. Ezen épületek fűtésére pedig gázkazánok helyett hőszivattyús fűtési rendszer került 

beépítésre, így 2015-ben 5333 GJ hőenergiát takarítottunk meg 23.519 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. 2015. évben a Veres 

Péter Kollégium épületben üzemelő napkollektoros rendszer meghibásodott és az elhúzódó 

javítás miatt mindössze 87 GJ/év hőenergiát termelt, ezzel csökkentve az épület földgáz 

felhasználást. Ez összegben kifejezve 400 ezer 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. 2015. évben a két 

napelemes rendszer mintegy 45.000 kWh/év villamos energiát termelt, mellyel 

csökkentette a Campus villamos energia felhasználását. Ez összegben kifejezve 1.600 ezer 

Ft/év. 

 A Klinikai Központ Auguszta új épületére 220 kW névleges teljesítményű napelemes 

erőmű került felszerelésre KEOP pályázat keretében, amely augusztus végén került 

üzembe helyezésre. Az év hátralévő négy hónapjában 41.460 kWh villamos energiát 

termelt. Ennek értéke 1.757 ezer Ft. A KEOP pályázatokból megvalósuló beruházás az 

energiaköltség csökkentésén túl a levegő tisztaság védelmére és az üvegház hatású gázok 

kibocsátásának mérséklésére is irányult. 

 A 2011-2012. években az Agrártudományi Központnál megvalósult KEOP pályázat 

kapcsán 2015-ben is jelentős megtakarítások keletkeztek. A KEOP pályázat keretében 

megvalósult beruházásokból adódó megtakarításokat az 1-3. táblázatok tartalmazzák. 
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1. Táblázat:  A DE ATK KEOP projekthez kapcsolódó villamos-energia termelés 

megtakarítások, 2015. 

Napelem 

(Villamos energia) 

2015.01.01. – 2015.12.31. időszak 

Termelt villamos energia (kWh) 
Értéke 

(ezer Ft) 

Látóképi telep 44 370 1 775 

 

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

megtakarítások, 2015. 

Napkollektor (Használati melegvíz) 

2015.01.01. – 2015.12.31. időszak 

Napkollektor által termelt 

hőmennyiség földgázra 

átszámolva (m3) 

Értéke  

(ezer Ft) 

Látóképi telep 410 78 

 

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

2015. 

Hőszigetelés 

2015.01.01. – 2015.12.31. időszak 

Hőszigetelés által 

megtakarított gázmennyiség 

(m3) 

Értéke  

(ezer Ft) 

Látóképi telep 2 170 412 

 

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

telekfenntartási kiadások területén is; 

 Öntöző kutak kialakítása, fejlesztése. 

A Klinikai Központ takarékossági intézkedései 

A DE Klinikai Központ 2015. 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 likviditási problémák nehezítették az év első felében. 

A Klinikai Központ betegellátáshoz kapcsolódó bevétele az elvégzett teljesítmények OEP általi 

finanszírozása mellett 2015. évben többletteljesítés és egyéb finanszírozási intézkedések 

következtében – többlettámogatással egészült ki. 

A fekvőbeteg szakellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók adósságának 

állam általi rendezéséről szóló 1226/2015. (IV.20.) Kormányhatározat 1. pontja alapján – az 

egészségügyi szolgáltatások folyamatos és biztonságos ellátása céljából – egyszeri 60 milliárd 

Ft került átcsoportosításra a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014 évi C. törvény 

alapján a fekvőbeteg szakellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók 

adósságának rendezésére. Ezt az összeget a két körben megvalósuló konszolidáció keretében 

bocsátották az egészségügyi szolgáltatók rendelkezésére. 

Fenti összegből első körben állami támogatás címen a Debreceni Egyetem betegellátó 

szervezeti egysége, a Klinikai Központ részére megítélt összeg 2.514.818.594 Ft volt, melyből 

2.455.606,9 ezer Ft-ot (97,65%) került felhasználásra 2015. július 31-ig, a fel nem használt 

támogatás összege 59.211,7 ezer Ft, mely visszautalásra került. 
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A konszolidáció 2015. május – július között első körben megvalósult maradványa terhére a 

Debreceni Egyetem betegellátó szervezeti egysége részére megítélt második körös támogatás 

összege 125.952 ezer Ft volt. Ezt az összeget a 2015. augusztus 01. és december 31. között 

kifizetett lejárt és nem vitatott tartozások rendezésére számolhattuk el, a korosított lejárati idő 

figyelembe vételével. A kapott támogatást 100% mértékben felhasználásra került. 

A Klinikai Központ a 2015. évet az első félévi likviditási gondok, fizetési nehézségek, a 

megnövekedett lejárt tartozásállomány ellenére, a jelentős összegű konszolidációs támogatás 

hatására eredményesen zárta. 

A beruházási kiadásaink 2015. évben jelentősen növekedtek, azonban a megvalósult 

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

szükséges karbantartásokat, állagmegóvó javításokat azonban a biztonságos betegellátás 

érdekében el kellett végezni. 

2. A Debreceni Egyetem 2015. 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 

természetszerűleg nem mindig egyezik meg, ezért az akkreditált és a ténylegesen el is indított 

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 akkreditált elindított

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

bölcsészet-

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

társadalom-

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

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

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

gazdaság-

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

közigazgatási 1* 1 2 1 2 1 2

műszaki - - 3 8 9 8 9 8 10 9 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 4 4

pedagógus-

képzés
1 - - 1 1 1 1 1 2 2 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 7 7

művészet - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

sporttudomány 1 1 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 67 60

2010.

2004. 2005. 2006.

2007. 2008.
Képzési területek

Osztatlan 

képzési 

szakok 

2006-tól

2015.

Bolognai rendszerű alapképzési szakok

2014.2013.2011. 2012.2009.
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5. Táblázat:  A Debreceni Egyetem mesterképzési szakjainak száma         Me.: (db) 

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

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

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

bölcsészet-

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

társadalom-

tudományi
4 5 3 6 5 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6

informatika 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 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 6 6

közigazgatási 1* 1 1 1 1 1

műszaki 1 1 1 3 1 4 3 4 4 7 6 7 6 8 7 8 8

orvos- és 

egészség-

tudományi

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

pedagógus-

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

természet-

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

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

hittudomány 1 1 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 78 74

2011. 2012. 2015.

Bolognai rendszerű mesterképzési szakok

Képzési területek 2007. 2013.2008. 2014.2009. 2010.
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A bolognai rendszer első ciklusának teljes körű kiépülését követően, 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. 2015-ben nem növekedett a nyilvántartásba vett 

alapképzések száma, melyek közül 60 szakon indult meg a képzés. Ebben az évben a 

közigazgatás-szervező alapszak indításához szükséges előzetes miniszteri hozzájárulást nem 

kaptuk meg, így ez a szak 2015-től kifutó szakká vált. 

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

17 vállalati partnerrel együttműködve 30 hallgató kezdte meg tanulmányait duális képzési 

formában. 2015 őszén megkezdődött a 2016/2017-es tanévben duális képzési formában induló 

szakoknak a kidolgozása. Ennek eredményeképp a Duális Képzési Tanács 30 vállalati 

partnerrel kötött együttműködési megállapodás alapján 6 agrár és 3 műszaki képzési területhez 

tartozó alapképzési szak duális képzési formában történő indítását engedélyezte. Élve a törvény 

adta lehetőséggel, a 2017 februárjában induló keresztfélévben mesterképzési szakok duális 

képzési formában történő indítását is tervezzük. 

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. 2015-ben nem változott a mesterképzési szakok száma, melyekből 74-en kezdték 

meg tanulmányaikat. 

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 szakpárok 

nyilvántartásba vételét kezdeményeztük, így többek között a közösségi művelődés tanárát, 

valamint az erkölcstan– és etikatanárt, 2015-ben pedig akkreditáltattuk a francia nyelv és 

kultúra tanárát, a holland nyelv és kultúra tanárát, valamint év végén az egészségügyi tanárt. 

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

történelem. A nyelvszakos képzésben kiegyenlítettebbek a számszaki adatok: a munkaerőpiac 

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

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

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

elvégzése utáni (esetleg közbeni) informatikusi béreknek. Az IK beiskolázási mutatóinak 

növelésére jelenleg a posztgraduális képzés erősítése nyújt lehetőséget. 

Közismert, hogy az alapfokú és a középfokú oktatás hiányt szenved természettudományos 

képzettségű tanárokban. Ez a felvételi számadatokban is megmutatkozik, ezzel szemben a 

Természettudományi és Technológiai Karon is kezd növekedni tanárszakok iránt érdeklődők 

és oda jelentkezők száma. 

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

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

álló kapacitás alacsony volumene akadályozhatja a létszám emelkedését. 

Kifutó jelleggel még működnek a hagyományos egyetemi és főiskolai szakjaink, valamint a 

felsőfokú szakképzéseink. 

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. 

Továbbra sem kihasználtak a szakirányú továbbképzéseink nyújtotta lehetőségek, mivel 2015-

ben 174 nyilvántartásba vett képzés közül 38-on volt elegendő jelentkező az indításhoz. 

2012 őszétől kezdődően kidolgoztuk a tartalmilag megújított felsőoktatási szakképzéseket. 14 

féle új típusú szakképzésre kapott engedélyt a Debreceni Egyetem, amelyeket a 2013. évi 

általános felvételi eljárásban meghirdettük, ennek ellenére a szakképzési létszám további 

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

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

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

évhez képest. 

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. 2015-ben 50-re emelkedett ezen 

indítható szakjaink száma a műszaki menedzser alap- és mesterképzés nyilvántartásba 

vételével, melyekből 28 elindult. 

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 
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fenntartható takarmányozás mesterképzési szak 4 egyetem kooperációjában valósul meg, 

melynek követelményei teljesítésének eredményeként többes oklevelet szerezhet a hallgató. 

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 is indíthatóak voltak tanfolyamaink.  

A Debreceni Egyetem kérelmére 2013. december 20-án elindult a hatósági eljárás a 

felnőttképzési tevékenység engedélyezésére. Az engedély határozatlan időre szól, célja, hogy a 

felnőttképző intézmény a felnőttképzési tevékenységet magasabb minőségi követelményeknek 

megfelelően végezze. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2014. február 6-án a Debreceni Egyetem 

részére engedélyezte a felnőttképzési tevékenységet az E-000087/2014 nyilvántartásba vételi 

számon.  

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 felnőttképzési törvény szerint 

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

egyéb képzést engedélyeztettünk. 2015-ben már 13 OKJ képzés, 1 általános angol nyelvi 

képzés, 1 általános német nyelvi képzés és 7 „D” képzési körhöz tartozó egyéb képzés 

felnőttképzési engedélyével rendelkeztünk. A tavalyi évhez képest 14-ről 22-re növeltük az 

engedélyezett felnőttképzéseink számát. A képzési kínálat 57%-os bővülése a tanfolyami 

résztvevők számának 65,2%-os növekedését eredményezte.  

6. Táblázat:  2014-ben és 2015-ben megvalósult engedélyezett felnőttképzések 

 

A Debreceni Egyetemen folyó egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés keretén belül 

2015-ben az elmúlt évhez viszonyítva több, 189 általános orvos kezdte meg támogatott 

szakorvos képzését, akik közül 17-en központi gyakornokként, 28-an rezidensként, 144-en 

pedig új rendszerű, az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központtal (ENKK) 

munkaviszonyt létesítő rezidensként helyezkedtek el a Debreceni Egyetemen vagy a régió 

kórházaiban. A végzett fogorvosok közül 4-en kaptak központi gyakornoki helyet, míg 14-en 

költségtérítéses képzés keretén belül kezdték meg első szakképzésüket. A szakgyógyszerész 

képzésnél 2 központi gyakornok és 49 költségtérítéses rezidens, a szakpszichológus képzésnél 

pedig 2 gyakornok és 25 költségtérítéses rezidens lépett a szakképzési rendszerbe. Ezen kívül 

− a korábbi évekhez hasonló számban − 20-an jelentkeztek második vagy többedik 

alapszakképzésre és 29-en ráépített szakképzésre. 2015-ben összesen 166-an szerezték meg 

alap- vagy ráépített szakképesítésüket. 

 

Ssz.
Egyetemi felnőttképzési egység 

megnevezése

Engedélyezett 

képzés

száma 2014-ben

Képzési kör

A képzésekben 

résztvevők 

száma (fő)

2014-ben

Engedélyezett 

képzés

száma 2014-ben

Képzési kör

A képzésekben 

résztvevők 

száma (fő)

2015-ben

1.
Agrártudományi Központ

Szak- és Felnőttképzési Központ 
1 A 45 1 A 37

2. DExam Vizsgaközpont 1 C 199 1 C 335

3. Klinikai Központ Ápolási Igazgatóság 2 A 31

2 A és C 244 4 A és C 403Összesen
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A szakorvosok, a szakfogorvosok, a szakgyógyszerészek és a szakpszichológusok 

egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéseként meghirdetett, újonnan bevezetett licenc 

képzés keretén belül 2015-ben 17-en jelentkeztek licencvizsgára. 

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. 2015-

ben 4,2%-kal csökkent a beiratkozott hallgatók létszáma, amely az országos átlaghoz hasonló 

visszaesést mutatott. 

A Debreceni Egyetem átlagolt hallgatói összlétszámait 2005-től 2015-ig az 1. ábra szemlélteti. 

 
1. Ábra:  A Debreceni Egyetem átlagolt hallgatói összlétszámai 2005-2015 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 2011-re 18.479-re emelkedett. 2012-re már nem 

prognosztizáltunk további növekedést, de a nagyon eredményes felvételi eljárás és a kisebb 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Teljes idejű 582,5 769 4 3 14206,5 13070 139,5 86 1995 1991 4761,5 4907 26,5 30 21715,5 20856

Részidős 173,5 269,5 16 15,5 2794,5 2540,5 75,5 59 1010 1023 385 383,5 923 820 5377,5 5111

Esti/ 

távoktatás 
24 17,5 24 17,5

Összesen 756 1038,5 20 18,5 17001 15610,5 215 145 3005 3014 5146,5 5290,5 973,5 867,5 27117 25984,5

Összesen
Szakirányú 

továbbképzés
Munkarend

Felsőoktatási

szakképzés

Főiskolai szintű 

képzés
Alapképzés

Egyetemi szintű 

képzés
Mesterképzés Osztatlan képzés



22 
 

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 5%-os visszaesés következett be, 2015-ben pedig 

már 8,2%-kal kevesebben vettek részt alapképzésekben. A hallgató létszám csökkenő 

tendenciája egyrészt az alapképzési szakszerkezet kiépülésével és az osztatlan képzési szakok 

bővülésével, másrészt a felvételi eredmények évről-évre ismétlődő kismértékű csökkenésével 

magyarázható. A hagyományos egyetemi és főiskolai szintű szakokon 2015-ben már nagyon 

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

Az elindított mesterképzések száma 2007 óta, az első mesterképzés megvalósítása óta 2015-re 

78-ra nőtt. 2009-ben az átlagolt mesterképzési hallgatói létszám 1.065 volt, ez a szám 2012-re 

3.593-ra változott. 2013-ban 12%-os csökkenés következett be, ez a csökkenő tendencia 2014-

ben 7%-ra mérséklődött, 2015-ben megállt a visszaesés, sőt árnyalatnyi, 0,3%-os növekedést 

tapaszthattunk, így a mesterszakos létszám még mindig megközelíti a 2009-es létszám három-

szorosát.  

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

jogász, tanári. Az ebben a képzési formában részt vevő hallgatók létszáma a 2013. évhez képest 

2014-re 1,6%-kal, 2015-re 2,8%-kal nőtt az osztatlan tanári szakok növekvő létszámának 

köszönhetően. 

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. 2015-ben 37,4%-kal emelkedett a felsőoktatási 

szakképzésben résztvevők száma, amely növekmény meghaladta az előző évben is kimagasló 

gyarapodást. 

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 a növekedés 1,5%-ra 

mérséklődött. 2015-ben a hallgatói létszámban nagyarányú, 10,9 %-os csökkenés mutatkozott. 

A regisztrált új továbbképzéseket, amelyek száma már 174, a gazdasági nehézségek hatására 

nem sikerült a kívánt mértékben elindítani, 2015-ben 36 működő továbbképzésről 

számolhattunk be. 

A következő táblázat a tagozatonkénti és a finanszírozási formák közötti megoszlást 

tartalmazza. 
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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 

felsőoktatási törvény. Az új belépők már állami ösztöndíjas, állami részösztöndíjas és 

önköltséges formában tanulhattak. Összevetve a 2014. októberi és a 2015. októberi adatokat, 

megállapítható, hogy a „finanszírozott” hallgatók száma a tavalyi évi 4%-os visszaeséshez 

hasonlóan, 3,5%-kal csökkent. A „fizetős” hallgatók száma a tavalyi 1%-os csökkenésnél 

nagyobb arányban, 5%-kal lett kevesebb. Az állami részösztöndíjas hallgatók száma 30-ról 23-

ra változott. 

A doktoranduszok összlétszámának növekvő tendenciája megtorpant, 4%-os visszaesés 

következett be. 

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

Finanszírozási 

forma 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Államilag 

támogatott 
398 415 435,5 439,5 383,5 251,5 117,5 23 

Állami ösztöndíjas         81 241 388 476 

Költségtérítéses 396 404,5 451 443 379 234 92 20,5 

Önköltséges         63 190 288 331 

Összesen 794 819,5 886,5 882,5 906,5 916,5 885,5 850,5 

 

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 a 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 

Állami 

támogatott

Állami

ösztöndíjas

Állami rész-

ösztöndíjas

Költség-

térítéses
Önköltséges

Állami

támogatott

Állami

ösztöndíjas

Állami 

rész-

ösztöndíjas

Költség-

térítéses
Önköltséges

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

2015. márc. 2561 10713 4 3064 3926 135 1414 21 1161 2188 25187

2015. okt. 1165 13004 4 2463 4808 65 1835 19 920 2499 26782

Statisztikai

 adat dátuma

Nappali tagozat Levelező, esti, távoktatási tagozat

Összesen
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egyes sávokban egy hallgatóra jutó ösztöndíjösszegek egyetemi szinten kerülnek 

megállapításra. 

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

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

nagycsaládosok közé. Intézményünkben a nemzeti felsőoktatási törvény módosításait, valamint 

a hallgatói térítésekről és juttatásokról szóló említett kormányrendelet módosításait követően a 

jogszabályváltozásokat a vonatkozó egyetemi szabályzatban is átvezettük. 

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 2014/2015-ös tanév második félévében 3.515 fő, a 2015/2016-os tanév első 

félévében 3.105 fő volt, amely 171 fővel kevesebb, mint egy évvel korábban. A két félév közti 

különbséget a júniusban oklevelet szerzett hallgatók jelentik. A 2015-ös évben 2014-hez képest 

mintegy 5 százalékkal csökkent a Bursa ösztöndíjban részesülők száma, ami kisebb mértékű 

csökkenés, mint a korábbi években. 

Miniszteri ösztöndíjban a 2015. tavaszi félévben 90, az őszi félévben 83 külföldi, illetve határon 

túli magyar hallgató részesült a kormányrendelet által meghatározott összegben. 

Kollégiumi támogatás 

A kollégiumokban a Debreceni Egyetem számára rendelkezésre álló hallgatói férőhelyek száma 

2015. tavaszi félévében 4.774, őszi félévében 4.795, ami 23-mal több, mint az előző év azonos 

időszakában. A különbség oka abban keresendő, hogy a tavaszi félévre számos férőhelyet 

lemondanak az őszi félévben még kollégista hallgatók, oklevélszerzés, a tanulmányok 

megszakítása vagy a képzés székhelyétől távolabbi szakmai gyakorlat miatt. Igaz ez az egyetem 

saját kollégiumai vonatkozásában éppúgy, mint a megállapodás alapján elhelyezést nyújtó két 

intézmény esetében is. Utóbbiak közül a Debreceni Egyetem Egyetem sugárúti épületben 

elhelyezést nyert Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiummal a régebbi keletű az együtt-

működés. A szakkollégium nyújt szállást és képzést a debreceni felsőoktatási intézmények ún. 

miniszteri ösztöndíjas, azon határon túli magyar hallgatóinak, akik nem az Európai Unió 

valamely tagállamából érkeztek. A 2015. tavaszi félévben itt a Debreceni Egyetem 98, az őszi 

félévben 100 hallgatója kapott kollégiumi ellátást. A nyíregyházi székhelyű képzéseken, 

mindenekelőtt az Egészségügyi Kar hallgatóiként tanulmányokat folytatók számára 2014 óta 

áll rendelkezésre egy megállapodás alapján a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi 

Főiskola által üzemeltetett Szent Zsófia Leánykollégium. Ebben a kollégiumban 2015 tavaszán 

23, őszén 14 hallgatónk nyert elhelyezést. A 2015. év tavaszi félévében megállapodás alapján 

a Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE) összesen 137 férőhelyet töltött fel 

tanító és teológus hallgatóival a Kossuth Lajos III. Kollégiumban. A 2015. év őszi félévében a 

DRHE már 140 férőhelyet használt. 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 2015. 

tavaszi félévben 209, az őszi félévben 254 fő). A kollégiumban lakó külföldiek számát a korábbi 

évekhez képest jelentősen megemelték a Stipendium Hungaricum Program keretében 

egyetemünkön tanulmányokat folytató hallgatók. 

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

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

egyetem minden, jogszabály alapján megállapított kollégiumi jogosultsággal rendelkező 

hallgatója bármely kollégiumba kérheti felvételét. A 2015/2016. tanévi kollégiumi felvételi 
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eljárás tapasztalatai azt mutatják, hogy a hallgatók egyre inkább élnek ezzel a lehetőséggel, a 

jelentkezések kampuszokhoz kötöttsége oldódott. 

A kollégiumba jelentkező hallgatók felvételi aránya 2015-ben 89%-os volt, a legnagyobb 

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

egyetemre frissen felvételt nyert elsőéves hallgatók számára a vonatkozó szabályzatban 

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

eljárás során. 

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. A hallgatók intézményválasztását befolyásolja a kollégiumi elhelyezési lehetőség és 

a kollégiumok színvonala, amelyben a Debreceni Egyetem országosan is kiemelkedő 

mutatókkal rendelkezik. 

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

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

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

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

esetében az azt felépítő HUNÉP Universal Zrt. leányvállalatai szervezik, végzik bérleti díj 

ellenében. Az üzemeltetési feladatokat a nem PPP-s kollégiumokban is pályáztatott külső 

szolgáltatók végzik, kivéve a Nyíregyházi Kollégiumot, amelyben a portaszolgálat jelenleg is, 

a takarítás 2016. február 15-ig saját dolgozókkal került megszervezésre. 

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 ösztöndíjkeretet hoztunk létre. 

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

hallgatói térítési és juttatási szabályzat egyetemi központi hatáskörbe vonta. A már kilenc 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 nyolcadik teljes költségvetési éve volt a 2015-ös év. Az 

Egyetemen mind a 2014/2015-ös tanév második, mind a 2015/2016-os 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: 
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10. Táblázat:  Rendszeres szociális ösztöndíjban, illetve az elsőévesek esetében egyszeri 

alaptámogatásban részesült hallgatók száma               Me: fő 

Megnevezés 2014/2015. 2. félév 2015/2016. 1. félév 

20 %-os kategória 1 284 1 142 

10 %-os kategória 864 798 

Más összegű támogatás 

(7.500 – 11.000 Ft/fő/hó) 
996  1 038 

Összesen 3 144 2 978 

Elsőévesek alaptámogatása 36 336 

 

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 2015. tavaszi félévben 6.595 fő, az őszi félévben 7.334 fő volt 

jogosult. 

A lakhatási támogatás férőhelybérlésre és fejlesztésre fordítható részéből egyetemi központi 

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

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

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

különbözet. Az ezen költségeken felül megmaradt összeg kollégiumi fejlesztésekre kerül 

felhasználásra. 

Jegyzettámogatás 

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

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

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

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

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

könyvutalványok rendszere megszűnt. 

A jegyzettámogatási normatíva jegyzet-előállításra fordítható része 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 2014/2015-ös tanév második félévében 137 

fő, a 2015/2016-os tanév első félévében 155 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 
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2014/2015-ös tanév második félévében 41 fő, a 2015/2016-os tanév első félévében 48 fő nyerte 

el, összege 5.000-25.000 Ft/fő/hó. 

2.1.3. Hallgatói mobilitás 

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

11. Táblázat:  A Debreceni Egyetem külföldi hallgatóinak 2015. október 15-i létszámadatai 

karonként                   Me.: fő 

Kar Nappali tagozat 
Levelező, távoktatási 

tagozat 
Összesen 

ÁJK 26 25 51 

ÁOK 1874 6 1880 

BTK 165 7 172 

EK 33 3 36 

FOK 389  389 

GTK 231 13 244 

GYFK 4  4 

GYTK 149  149 

IK 228 4 232 

MÉK 79 114 193 

MK 190 5 195 

NK 166 4 170 

TTK 297 2 299 

ZK 14  14 

Összesen 3845 183 4028 

 

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. 2015-ben is folytatódott a korábbi évek 

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

körének bővülésében megmutatkozott, hiszen már 4.028 külföldi állampolgárságú hallgató 

folytatott tanulmányokat intézményünkben, akik 101 országból érkeztek hozzánk. 
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12. Táblázat:  A Debreceni Egyetem külföldi hallgatóinak 2015. október 15-i létszámadatai 

országonként                   Me.: fő 

Ssz. Ország 

Hallgatók 

létszáma Ssz. Ország 

Hallgatók 

létszáma 

(fő) (fő) 

1. Afganisztán 2 42. Jordánia 78 

2. Albánia 1 43. Kambodzsa 2 

3. Algéria 11 44. Kamerun 25 

4. Amerikai Egyesült Államok 51 45. Kanada 39 

5. Angola 5 46. Kazahsztán 12 

6. Ausztria 2 47. Kenya 5 

7. Azerbajdzsán 21 48. Kína 154 

8. Bahrein 1 49. Kolumbia 1 

9. Banglades 3 50. Kuvait 1 

10. Belorusz 1 51. Laosz 2 

11. Belgium 5 52. Lengyelország 8 

12. Bosznia-Hercegovina 5 53. Lettország 2 

13. Brazília 26 54. Libanon 9 

14. Bulgária 1 55. Líbia 2 

15. Ciprus 42 56. Litvánia 4 

16. Csehország 3 57. Macedónia 1 

17. Dél-Afrika 6 58. Malajzia 2 

18. Dél-Korea 109 59. Marokkó 1 

19. Ecuador 7 60. Mauritius 8 

20. Egyenlítői-Guinea 1 61. Mianmar 1 

21. Egyesült Arab Emirátusok 1 62. Moldova 1 

22. Egyesült Királyság 193 63. Mongólia 12 

23. Egyiptom 30 64. Montenegró 1 

24. Eritrea 1 65. Namíbia 13 

25. Finnország 2 66. Németország 23 

26. Franciaország 30 67. Nepál 1 

27. Fülöp-szigetek 2 68. Niger 1 

28. Ghána 20 69. Nigéria 640 

29. Görögország 9 70. Norvégia 64 

30. Grúzia 4 71. Olaszország 24 

31. Hollandia 3 72. Oroszország 18 

32. Horvátország 1 73. Örményország 1 

33. India 48 74. Pakisztán 58 

34. Indonézia 1 75. Palesztina (1988 után) 10 

35. Irak 25 76. Portugália 11 

36. Irán 284 77. Románia 390 

37. Írország 14 78. Sierra Leone 1 

38. Izland 108 79. Spanyolország 29 

39. Izrael 254 80. Srí Lanka 5 

40. Japán 70 81. Svájc 2 

41. Jemen 4 82. Svédország 77 
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Ssz. Ország 

Hallgatók 

létszáma Ssz. Ország 

Hallgatók 

létszáma 

(fő) (fő) 

83. Szaúd-Arábia 109 93. Uganda 18 

84. Szerbia 8 94. Új-Zéland 2 

85. Szíria 21 95. Ukrajna 243 

86. Szlovákia 97 96. Uruguay 1 

87. Szudán 9 97. USA külső kis szigetei 1 

88. Tajvan 49 98. Üzbegisztán 15 

89. Tanzánia 3 99. Vietnám 140 

90. Togo 1 100. Zambia 2 

91. Törökország 152 101. Zimbabwe 2 

92. Tunézia 9 Összesen: 3 709 

Az adatszolgáltatás a külföldi hallgatók állampolgársága alapján készült. 

2013-ban az angol nyelvű teljes képzéseken 2.487 külföldi tanult 22 különböző szakon, angol 

nyelvű előkészítő képzésben 239 fő vett részt. 2014-ben az angol nyelvű szakok külföldi 

hallgatói létszáma 2.337 volt, a növekmény 6,4%-os, mindenképpen figyelemre méltó. 2015-

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

2.820 fő tanult 30 különböző szakunkon. Angol nyelvű előkészítő képzésben 288-n vettek részt. 

Magyar nyelvű képzéseken 770 fő külföldi állampolgár folytatott tanulmányokat. 

Az ERASMUS/ERASMUS+ program 

Az ERASMUS program korábban az Európai Unió LifelongLearning Program részeként 1998-

tól folyamatosan jelen van a Debreceni Egyetemen és már annak jogelőd intézményeiben is. A 

program 2014. évben lezárult. 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. 2015/2016-os 

tanévben tovább bővült a DE intézményközi megállapodásainak száma, így a hallgatók és 

munkatársak mobilitási lehetőségei is bővültek. 
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13. Táblázat:  Erasmus/ERASMUS+ partnerek 

Tanév Partner (db) Szerződés (db) 

2011/2012 308 461 

2012/2013 322 507 

2013/2014 294 467 

2014/2015 306 523 

2015/20161 347 589 

 

14. Táblázat:  ERASMUS/ERASMUS+ hallgatói mobilitás a Debreceni Egyetemen 

Tanév 
Kiutazó hallgató 

(fő) 

Kiutazási 

hónapszám (hó) 

Beutazó hallgató 

(fő) 
€ 

2011/2012 150 875 190 404 863 

2012/2013 157 907 177 407 142 

2013/2014 153 808 165 328 902 

2014/2015 154 714 187 392 780 

2015/2016 (várható) 106 519 185 236 757 

 

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

nagy érdeklődésre tart számot a Debreceni Egyetem hallgatói körében. 

15. Táblázat:  ERASMUS/ERASMUS+ hallgatói szakmai gyakorlati mobilitás a Debreceni 

Egyetemen 

Tanév 
Kiutazó hallgató 

(szakmai gyak.) (fő) 

Kiutazási hónapszám 

(hó) 
€ 

2011/2012 76 263 151 698 

2012/2013 90 336 168 281 

2013/2014 59 204 125 062 

2014/2015 111 410 209 009 

2015/2016 (várható) 59 217 153 070 

 

A 2015/2016-os tanévben a látszólagos visszaesést az okozta, hogy 2014/2015. évi 

ERASMUS+ intézményi támogatási projekt futamideje 16-ról 24 hónapra módosult, így sok 

hallgató mobilitása – bár valójában a 2015/2016-os tanévben valósult meg, elszámolás szerint 

a 2014/2015-ös évhez tartozik. Ugyanakkor jól látszik, hogy a rendelkezésre álló források 

átcsoportosításával a 2014-2016 időszakban jelentősen nőtt a szakmai gyakorlati mobilitásra 

fordított támogatás összege, összhangban a növekvő igényekkel. 

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 

a nyári hónapokban teljesíti, vendéglátás – idegenforgalom - turizmus szakterületen, ezért 

ezekben a hónapokban nagyobb az intenzitása is a szakmai mobilitásnak. 

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) 

                                                            
1 Benyújtott Erasmus időközi beszámoló alapján 2016.03.30. 



31 
 

szereztek valamely európai vállalkozásnál. Elmondható tehát, hogy azon hallgatók mobilitása 

a legnagyobb, akik a nyelveket jól beszélik, tanrendjükbe beépített szakmai gyakorlat szerepel. 

16. Táblázat:  Erasmus+ kiutazó hallgatók képzési szintek szerint 2           Me.: fő 
Kiutazó Erasmus+ hallgató (tanulmányi ösztöndíj) 2015/16 

BA 52 

MA (orvos, jogász is) 48 

PhD 3 

Kiutazó szakmai gyakorlatos hallgatók 2015/16 

BA 3 

MA (orvos, jogász is) 9 

PhD 8 

 

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 partnerintézmények 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 2014/2015-ös tanév tavaszi félévi és 

a 2015/2016-os tanév őszi félévi időszakát tekintve a Debreceni Egyetemen működő 12 hálózat 

keretében összesen 19 fő (9 oktató, 10 hallgató) részére fizettünk ösztöndíjat 1 975 000 Ft 

összegben. 

A CIII-HU-003-10-1415 Agriculture and environment in the 21st century @groen hálózat 

2015. augusztus 17−19. között koordinátori találkozót szervezett a hálózatban részt vevő 

intézmények koordinátorai részére. A találkozó 5 partnerintézményből 8 fő részvételével 

valósult meg. A program megvalósításának szervezési költsége 240 000 Ft volt, amihez a 

CEEPUS Nemzeti Iroda 180 000 Ft támogatást nyújtott. A hálózatokat a hálózatban részt vevő 

tanszéki hálózati koordinátorok menedzselik a hálózatban részt vevő külföldi partneregyetemek 

hálózati koordinátoraival együttműködésben az egyetemi CEEPUS koordinátor felügyeletével 

és irányításával. 

  

                                                            
2 Benyújtott Erasmus időközi beszámoló alapján 2016.03.30. 
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Kétoldalú cserekapcsolatok, ISEP, Fulbright, Campus Hungary 

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

Student Exchange Programnak (ISEP), mely a szervezetbe belépő tagegyetemek között 

bonyolít le hallgatócserét. Az ISEP-nek köszönhetőn a Debreceni Egyetem hallgatói a szervezet 

bármely tagegyetemén eltölthetnek egy szemesztert, valamint lehetőségük van részt venni 

párhetes nyári programokban. Sokan érdeklődnek az Egyesült Államok iránt, de tanult már 

hallgatónk Japánban és Svájcban is a programmal. 

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 

franciaországi Reimsi Egyetemmel, de az utóbbi években a DE több távol-keleti egyetemmel 

is kiépített kapcsolatot, amelyből hallgatóink is profitáltak, profitálnak. A japán Chiba és 

Hirosaki Universityvel hosszú évek óta ápoljuk a kétoldalú kapcsolatot; viszonylag új 

partnereink viszont a Josai University és a Josai International University, a koreai Inha 

University, a kínai Nanjing University of Information Science and Technology, és a kazah 

Almaty Technological University, hogy csak a legfontosabb egyetemeket említsük. A 

Chongqing University of Technology évente három debreceni hallgató számára teszi lehetővé, 

hogy kínai nyelvet tanuljon Chongqingban. Több hallgatónk vett részt részképzésen a japán 

Josai Universityn 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. 

2016-ig vehették igénybe a hallgatók a VELUX Alapítvány ösztöndíját, mely a nehéz anyagilag 

körülmények között élő, hátrányos helyzetű hallgatók számára biztosított kitűnő lehetőséget, 

féléves tanulmányi ösztöndíjat Dániába. Az ösztöndíj, amelyre műszaki, gazdasági és 

informatikai területről lehet jelentkezni, minden felmerülő költséget fedezett. Félévente 2−12 

hallgatónk vett 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 volt, melynek köszönhetően egyre több 

magyarországi felsőoktatási hallgató tanulhatott ösztöndíjjal külföldön, fejleszthette 

nyelvtudását és hazaérkezését követően kamatoztathatta a külföldön szerzett ismereteket. A 

Campus Hungary program által kínált ösztöndíjtípusok közül az 1−28 napos rövid egyéni és 

csoportos tanulmányutak voltak 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 volt, 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 követett, de járt a programmal hallgatónk Nepálban, Brazíliában, Vietnámban, Thaiföldön 

is. Országos viszonylatban a Debreceni Egyetem hallgatói, oktatói voltak a legaktívabbak, a 

pályázati ciklusokban az Egyetemről utazott ki külföldre a legtöbb pályázó. A Campus Hungary 

Program 2015. augusztus 31-én ért véget. 
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17. Táblázat:  Kétoldalú programok, valamint ISEP, Fulbright, Campus Hungary, Velux, 

CEEPUS programok keretében részképzésre kiutazó és beutazó hallgatók 2015-ben     Me: fő 

Partneregyetem/szervezet Kiutazó hallgatók  Beutazó hallgatók  

Josai University (Japán) 4 0 

Hirosaki Egyetem (Japán) 1 1 

AlmatyTechnological University (Kazahsztán) 0 1 

Nanjing University of Information Science and Technology 4 4 

Inha Egyetem (Koreai Köztársaság) 0 6 

Fulbright   

ISEP 2 2 

Velux (Dánia) 6 N/A 

Campus Hungary 18 N/A 

CEEPUS   

Összesen 184 24 

 

2.1.4. Oktatói létszám, teljes- és részmunkaidős foglalkoztatás 

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

 
 

2. Ábra:  Oktatói létszámok alakulása 2013-2015 

Az egyetemen 2015-ben foglalkoztatott teljes munkaidős oktatók közül 2013-2015. években 

fokozatot szerzettek száma 142 fő. A 2014-ben foglalkoztatott teljes munkaidős oktatók közül 
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2012-2014. években fokozatot szerzettek száma 138 fő. A 2013-ban foglalkoztatott teljes 

munkaidős oktatók közül 2011-2013. években fokozatot szerzettek száma 141 fő.  

Az egyetemen ódaítélt fokozatok száma 2015. évben 168, 2014. évben 179, 2013-ban 180. 

2015. évben 1 fő tudományos tanácsadói és 15 fő professzori kinevezés történt, melyből 10 fő 

egyetemi tanári, 5 fő főiskolai tanári. 2014-ben 1 fő tudományos tanácsadói és 12 fő professzori, 

egyetemi tanári kinevezésre került sor. 2013-ban 9 fő professzori, egyetemi tanári és 2 fő 

főiskolai tanári kinevezés történt.  

Az Egyetem teljes munkaidőben 2015-ben és 2014-ben 11 fő, 2013-ban 12 fő külföldi 

állampolgárságú oktatót alkalmazott. 

A Ceepus program keretében 2015. évben 13 fő, Erasmus+ program kertében 79 fő oktató 

tartózkodott külföldön. 

2.1.5. Gyakorló intézmények 

Gyakorló köznevelési intézmények 

A Debreceni Egyetem, mint felsőoktatási intézmény a köznevelési feladatellátásban is részt 

vesz, gyakorló köznevelési intézményei az egyetem tanárképzésének, pedagógusképzésének 

gyakorlati színterei. Az egyetem gyakorló köznevelési intézményeiben 2015-ben az alábbi 

változások történtek. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma előzetesen megvizsgálta az összes állami felsőoktatási 

intézmény által fenntartott köznevelési intézmény pedagógusképzésben betöltött és a jövőben 

betöltendő szerepét, a gyakorló köznevelési intézményként való működésük hasznosulásának 

kérdését. Ennek eredményeképpen a szaktárca kezdeményezte a Debreceni Egyetem Arany 

János Gyakorló Általános Iskolája fenntartói jogának a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központnak, a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma 

és Kollégiuma fenntartói jogának a Földművelésügyi Minisztériumnak történő átadását. 

A Debreceni Egyetem elkötelezett abban, hogy a tanárképzés gyakorlati képzési igényeinek 

megfelelő és színvonalas gyakorló köznevelési intézményeket működtessen, ezért a szenátus 

felhatalmazására megvizsgálta a gyakorló köznevelési intézmények működési feltételeinek 

megfelelőségét. A felmérés eredményeképpen az egyetem a szenátus felhatalmazására 

javasolta az Arany János Gyakorló Általános Iskola, a Kossuth Lajos Gyakorló Általános 

Iskola, valamint a Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium köznevelési intézmények egyesítéssel 

(összeolvadással) történő átalakítását, amely intézmény már meg tud felelni teljes körűen a 

gyakorló iskolai működés feltételeinek. A minisztérium a három intézménynek a Debreceni 

Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája névvel történő 

átalakításáról döntött. Az új Intézmény 2015. augusztus 1. napjától jött létre.  

A DE Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma olyan 

speciális intézmény, ahol Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 

ingatlanon történik a feladatellátás.  

2014-től elindult a gyakorlóiskolai szerep hangsúlyozása, ugyanis 2014-ben valamennyi 

köznevelési intézmény felügyeletét, a fenntartói feladatok ellátását egyetlen szervezeti egység, 

az Egyetem Oktatási Igazgatósága látja el, így az Igazgatóság és a Tanárképzési Központ a 

gyakorlati képzéshez szükséges intézményi és vezetőtanári létszámigények kielégítését 

hatékonyan tudja szervezni. 2015-ben a Balásházy Iskolában egyre több hallgató végezte 

tanítási gyakorlatát, hiszen az iskola többcélú intézményként sokszínű gyakorlási lehetőséget 

nyújt a tanár szakos hallgatók számára. A minisztérium döntése alapján a Balásházy Iskola 

továbbra is a Debreceni Egyetem fenntartásában látja el nevelő-oktató munkáját. 
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A Debreceni Egyetem, mint intézményfenntartó a köznevelési törvényben előírtak szerint 

köznevelési intézményei útján igen sokszínű feladatellátásról gondoskodik, így: óvodai 

nevelési feladatról, általános iskolai nevelésről-oktatásról, gimnáziumi, szakközépiskolai, 

valamint kollégiumi feladatellátásról. Négy köznevelési intézménye közül három köznevelési 

intézmény vesz részt az egyetem képzési programja alapján megvalósuló pedagógusképzésben. 

A köznevelési intézményekben a pedagógusok végzettségei, szakképzettségei megfelelnek a 

jogszabályi előírásoknak, a szakos ellátottsággal a feladatellátás zavartalanul biztosítható. A 

gyakorló köznevelési intézményekben a gyakorlati képzésért felelős vezetők− akik maguk is 

vezetőtanárok − koordinálásával történik az óvodapedagógus, a tanár szakos hallgatók 

gyakorlati képzése. Az intézmények szakmai munkáját segítő pedagógiai programok biztosítják 

a pedagógusjelöltek felkészítésének lehetőségét. 

Az alábbi táblázat a gyakorló intézményekben teljesített tanítási gyakorlatok számát mutatja. 

18. Táblázat:  A Debreceni Egyetem gyakorló köznevelési intézményeiben teljesített tanítási 

gyakorlatok, 2014/2015. tanévben, valamint a 2015/2016. tanévben 

Megnevezés 2014/2015. 2015/2016. 
Változás 

(fő) 

Változás 

(%) 

Gyakorlótanítás (nappali tagozat) 133 177 44 33,08 

Gyakorlótanítás (levelező tagozat) 25 38 13 52,00 

Gyakorlótanítás összesen 158 215 57 36,07 

Angol 28 41 13 46,43 

Biológia 13 15 2 15,38 

Fizika 5 9 3 80,00 

Földrajz 20 22 2 10,00 

Francia 4 8 4 200,00 

Hon- és népismeret 0 3 3 300,00 

Informatika 5 8 5 60,00 

Kémia 2 2 0 0,00 

Könyvtárpedagógia 1 4 3 400,00 

Latin 0 0 0 0,00 

Magyar 25 38 34 52,00 

Matematika 14 21 7 50,00 

Német 16 14 -2 -8,00 

Pedagógia 2 6 4 300,00 

Történelem 43 59 16 37,21 

Gyakorlótanítás szakonként összesen 179 250 71 39,66 
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Pályázati tevékenységek a köznevelési intézményekben 

A köznevelési intézmények pályázati források bevonásával próbálják az intézmény működését 

erősíteni. Az alábbi táblázat a köznevelési intézmények 2015-ben végzett sikeres pályázatait 

mutatja be. 

19. Táblázat:  A köznevelési intézmények sikeres pályázatai 2015-ben 

DE Gyakorló Óvodája 

Pályázatot kiíró Pályázat témája Elnyert összeg (Ft) 

FM, EMMI „ Zöld Óvoda” a cím elnyerése 

MATEHETSZ Gazdagító program 498 000 

MATEHETSZ Eszközbeszerzés 498 000 

MATEHETSZ Gazdagító programok II 500 000 

MATEHETSZ Szakkönyvbeszerzés 40 000 

LIFE Zárautomatika 180 000 

TÁMOP-3.4.12.-2012-

0001. 
A tehetség hónapja 490 000 

Debreceni Egyetem Óvodája 

Pályázatot kiíró Pályázat témája Elnyert összeg (Ft) 

Tízpróba Magyarország 

Kft. 
„Decatlon Sportmanó Óvoda Program” 159 290 

MLSZ Bozsik Gyermek 

Intézményi Program 
Sporteszközök biztosítása 40 000 

A DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma nyertes pályázatai 

2015-ben, az összevonás előtt 

Pályázat kiírója Pályázat témája Elnyert összeg 

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-14-0079 - Félév utazás a francia nyelv 

és kultúra körül 

744 000 

Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő és 

OFI Nemzeti Tehetség 

Programiroda (NTP) 

A matematikai, a természettudományos és a 

műszaki, informatikai kompetenciák erősítése a 

köznevelési intézményekben 

NTP-MTI-14-0099 - Mobilprogramozás Android 

platformon 

1 250 000 

Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő és 

OFI Nemzeti Tehetség 

Programiroda (NTP) 

Az általános iskolai, középiskolai, valamint a 

kulturális intézményekben működő 

tehetséggondozó műhelyek támogatása 

NTP-TM-14-0128 - Modellépítés a fény jegyében 

1 260 000 

Magyar Tehetségsegítő 

Szervezetek Szövetsége 

Csoportos tehetségsegítő tevékenységek 

megvalósítására - A csomag (versenyfelkészítő 

szakkör, gazdagító programpár, tanórán kívüli 

szülő-diák-pedagógus kapcsolatrendszert fejlesztő 

tevékenység) 

OPER 6378 

1 200 000 

Magyar Tehetségsegítő 

Szervezetek Szövetsége 

Tizenkettő nem egy tucat III. 

OPER 8523 
200 000 

Magyar Tehetségsegítő 

Szervezetek Szövetsége 

Határtalan lehetőség III. 

OPER 8825 
430 000 
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A DE Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolája nyertes pályázatai 2015-ben, az összevonás előtt 

Pályázat kiírója Pályázat témája Elnyert összeg 

Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium 

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedésre 

nevelési programjának megvalósítása - a közúti 

közlekedés biztonságát szolgáló köznevelési 

intézményi nevelési tevékenységek támogatása 

 

193 680 

Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség 

 

TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 

Szakmai szolgáltató és kutatást támogató 

regionális hálózatok a pedagógusképzésért az 

Észak-alföldi régióban címmel. 

(a Szaktárnet- projekt részeként) 

1 500 000 

UniCredit Bank Passzold tovább - az UniCredit Bank pályázata 100 000 

Tiszta Forrás 

Alapítvány 

Tiszta Forrás Alapítvány az erdei iskolák 

támogatására 
250 000 

A DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája 

nyertes pályázatai az összevonás után 

Pályázat kiírója Pályázat témája Elnyert összeg 

Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő és 

OFI Nemzeti Tehetség 

Programiroda (NTP) 

NTP-KKI-B-15-0148 

"S Párisban, hol vágy akkor annyi termett" 

Utazás a francia kultúra világában 

(a Csengő utcai feladatellátási helyen) 

2 000 000 

Tempus Közalapítvány 

(az Európai Bizottság 

megbízásából) 

ERASMUS+ program: Iskolák, óvodák stratégiai 

partnersége közoktatási témában 

(megvalósítása 2014-2017 között folyamatos) 

(a Csengő utcai feladatellátási helyen) 

41 795 € 

Goethe Institut 
ThematischeJugendbegegnungenDebrecen-Lublin 

(a Csengő utcai feladatellátási helyen) 
2 800 € 

Tempus Közalapítvány 

(az Európai Bizottság 

megbízásából) 

ERASMUS+ program: Treasure Hunt 

(megvalósítása 2015-2017 között folyamatos) 

(a Kossuth utcai feladatellátási helyen) 

3 500 000 

Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 

(továbbfutó pályázatok) 

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) 

(2014.02.01. - 2015.09.30.) 

7 464 490 

MATEHETSZ 

Magyar Tehetségsegítő 

Szervezetek Szövetsége 

„Határtalan lehetőség III.” 

Szakmai tanulmányút megvalósítása 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. (2015. 

május) 

190 000 

Tempus Közalapítvány, 

Budapest 

Erasmus+ Iskolák Stratégiai Partnersége pályázat: 

„Blende-N-dBranding” 

(2015-2017) 

18 970 €  

 

Európai Unió Európai 

Szociális Alap 

TIOP-1.1.1-11/1 

„Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés 

a közoktatásban” 

2 db SMART interaktív 

tábla  

(2014-ben már 7 db tanári 

laptop érkezett) 
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Ezen kívül a Balásházy Iskola részt vett/vesz: 

1.) A Debreceni Egyetemen folyó SZAKTÁRNET Szakmai Szolgáltató és Kutatást Támogató 

Regionális Hálózatok a Pedagógusképzésért az Észak-alföldi Régióban (TÁMOP - 4.1.2.B.2-

13/1-2013-0009) pedagógusképzést támogató projekt K4 alprogramjában is. Az Intézmény 

feladatgyűjteményt és oktatófilmeket készített tanárjelölt hallgatók számára tanórai és tanórán 

kívüli tehetséggondozás, iskolai rendezvények, illetve a diákönkormányzat tevékenységei 

témakörökben. 

Futamidő: 2014. február 1. – 2015. szeptember 30. 

Pályázati összeg: 516.000.000 Ft 

2.) A Debreceni Egyetemen (Neveléstudományok Intézete) folyó SLT4AA (School Leadership 

Toolkit for Accelerating Achievement) Erasmus+ Eredményes iskolavezetési eszköztár c. 

pályázatában is, melynek célja olyan európai szintű intézményfejlesztési program kidolgozása, 

mely aktív iskolavezetési gyakorlat alapján képes a felmerülő külső és belső nehézségek, 

problémák megnevezésére, diagnosztizálására és megoldási javaslatok megfogalmazására. 

Futamidő: 2014. szeptember 1. – 2016. augusztus 31. 

Gyermek, és tanulólétszám alakulása a köznevelési intézményekben 

A gyermek és tanulólétszám változását, a pedagógus létszám alakulását a következő táblázat 

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

melynek oka, hogy Hajdúböszörmény városában, ahol az óvoda működik városi szinten 

kismértékű gyermeklétszám csökkenés mutatkozik. A Balásházy Gyakorló Szakközépiskola, 

Gimnázium és Kollégiumban a tanulólétszám csökkenésének oka, hogy 2014-ben egy nyelvi 

előkészítő osztály nem indult az alacsony tanulói létszám miatt. A köznevelési intézményekben 

a pedagóguslétszám nem változott, az adott személyi feltételekkel az intézmények el tudják 

látni feladataikat. 
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20. Táblázat:  Tanulók/óvodások létszámának alakulása, 2014-2015 adatok                            Me.: fő 

Intézmény 

Óvodások/

Tanulók 

száma 

Óvodások/

Tanulók 

száma 

Évfolyamok száma, évfolyamonként osztályok 

száma 

Évfolyamok száma, 

évfolyamonként osztályok 

száma 

Pedagógu-

sok száma 

Pedagógu-

sok száma 

2014. év 2015. év 2014. év 2015. év 2014. év 2015. év 

DE Gyakorló Óvodája 233 210 10 10 22 22 

DE Óvodája 187 187 8 8 17 17 

DE Arany János 

Gyakorló Általános 

Iskolája 

630 --- 
Évfolyamok száma: 8 Osztályok száma 

évfolyamonként: 3, kivéve az 6. évf., ahol 4 
--- 52 --- 

DE Kossuth Lajos 

Gyakorló Általános 

Iskolája 

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 4 osztály; 7. évfolyam 3 osztály 

8. évfolyam 4 osztály 

--- 57 --- 

DE Kossuth Lajos 

Gyakorló Gimnáziuma 
853 --- 

7 évfolyam: 7.-2, 8.-2, 9.-6, 10.-5, 11.-4, 12.-

5,13.-1 
--- 64 --- 

DE Kossuth Lajos 

Gyakorló Gimnáziuma 

és Általános Iskolája 

--- 2204 --- 

összesen 13 évfolyam  

(77 osztállyal) 

1.évf.:6 oszt. 2.évf.:6 oszt. 

3.évf.: 6 oszt. 4.évf.: 6 oszt. 

5.évf.: 7 oszt. 6.évf.:7 oszt. 

7.évf.:10 oszt. 8.évf.:8 oszt. 

9.évf.:6 oszt. 10.évf.:5 oszt. 

11.évf.:5 oszt. 12.évf.: 4 oszt. 

13.évf.:1 oszt. 

--- 172 

DE Balásházy János 

Gyakorló 

Szakközépiskolája, 

Gimnáziuma és 

Kollégiuma 

589 561 

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 

9.évf. 4 osztály, 

10.évf. 5 osztály, 

11.évf. 6 osztály, 

12.évf. 5 osztály, 

3. évf. 2 osztály, 

14. évf. 1 osztály 

Összesen 6 évfolyamon: 23 

osztály 

53 54 

ÖSSZESEN 3209 3162   265 265 
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A Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet tevékenysége 

Gyakorlati Oktatás 

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

agrár-felsőoktatásban korszerű technikai és technológiai színvonalú Tangazdaság (beleértve 

az Agrárium alaptevékenységi területeit jelentő növénytermesztési, állattenyésztési és 

kertészeti ágazatokat) elképzelhetetlen a versenyképes szakmai tudás megszerzése céljából. 

A különböző ágazati gyakorlati képzéseket a DTTI-ben integrált telepek 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 2015. 

évben a telepen 235 fő Növénytermesztő mérnök, valamint Mezőgazdasági mérnök szakos 

hallgató teljesített hetesi gyakorlatot. Nyári gyakorlaton 91 fő hallgató vett részt. 

A Növénytermesztési Bemutatókert is gyakorlati képzés bázisát szolgálta, 2015-ben összesen 

162 fő vett részt a gyakorlati képzésen, ebből 52 fő tavasszal és 66 fő ősszel (Mezőgazdasági 

mérnök I-II-III. évf., Növénytermesztő mérnök I-II-III. évf.). Nyári gyakorlaton 44 fő vett 

részt (Mezőgazdasági mérnök II-III. évf., Növénytermesztő mérnök II-III. évf.). 

A Kismacsi Állattenyésztési Kísérleti Telep a 2015. 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 2014/15-ös tanév tavaszi félévében 47 fő, míg a 2015/16-os tanév őszi 

félévében 116 fő hallgató vett részt állattenyésztés hetesi gyakorlaton. Emellett a Balásházy 

János Szakközépiskolától érkező nagyszámú diákságnak (100 fő) is lehetőséget adott, mint 

gyakorlati képző hely. 

A Pallagi Kertészeti Kísérleti Telep ültetvényei kiváló lehetőséget biztosítottak a kertészeti 

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

folyamán 138 fő Kertészmérnök hallgató vett részt gyakorlaton, ebből 55 fő a szakmai (nyári) 

gyakorlatait és 1 fő a 7. féléves gyakorlatát is itt töltötte. Másrészt a kertészeti tárgy keretében 

biztosított feltételeket a gyakorlati órákhoz ("Gyümölcstermesztés I., II., III., Szőlőtermesztés 

I., II., III., Gyümölcsfaiskola, Fitotechnikai műveletek a gyümölcs-, és szőlőtermesztésben, 

Művelési rendszerek és metszésmódok I., II. tantárgyak keretében). Emellett kertészeti 

gyakorlati képző bázisát képezte a DE Balásházy János Szakközépiskolának, ahonnan 90 fő 

diák vett részt gyakorlati órákon. 

A Kertészeti Bemutatókert és Botanikuskertben óraközi gyakorlatok folytak 2015-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 2015-ben: Zöldségtermesztés I, II és Dísznövénytermesztés I, II tárgyak 

oktatása folyt a bemutatókertben Kertészmérnök BSc hallgatók számára, valamint 

Zöldségtermesztés tantárgy oktatása Mezőgazdasági mérnök, Növénytermesztő mérnök BSc, 

valamint Kertészmérnök MSc hallgatók számára. 

A 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 
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bemutatásra kerülnek és kerültek 2015-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 gyümölcsfajok 

termesztése és fenntartása történik. 

A bemutatókert a Növényvédelem tárgy gyakorlati oktatásának helyszíne Mezőgazdasági 

mérnök BSc, Kertészmérnök BSc szakok, valamint felsőfokú szakképzések számára. 

A Növénytermesztési Tanszék Bemutatókertjében 2015-ben az alábbi bemutatóterek és 

kísérletek voltak kialakítva: 

A BSc és MSc hallgatók gyakorlati oktatását szolgáló szántóföldi növényekből parcellák 

voltak kialakítva: 

 a kalászos növényekből a különböző fajok mellett a fajták is be voltak állítva (őszi 

búza, őszi árpa, tavaszi árpa, zab stb.), 

 kukoricahibridekből az eltérő tenyészidejű és intenzitású hibridekből egy-egy parcella, 

 a többi szántóföldi növényből is szintén egy-egy parcella volt beállítva, pl. szója, 

borsó, repce, napraforgó, burgonya, cukorrépa, lucerna, vöröshere stb. 

 

Két BSc hallgatónak a szakdolgozatához biológiai alapok összehasonlító kísérlet volt 

beállítva. 

Egy PhD hallgatónak tápanyag és tenyészterület technológiai fejlesztő kísérlete volt a 

Bemutatókertben. 

A Bemutatókertben termett kukoricát (5 tonna) az ATK Állattenyésztési Telepének átadtuk. 

A Genetikai és Nemesítési csoportnak volt még területe a Bemutatókertben, ahol kukorica 

törzsek és mutánsok, valamint burgonyafajták vizsgálata folyt. 

Debreceni Bemutatókert és Arborétum 

Növénytermesztési Bemutatókert 

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. 2015-ben 

a doktori képzés keretében ott volt Egriné Becze Zsófia Judit kísérlete. 

A Bemutatókert a növénytermesztéssel összefüggő gyakorlati képzés fontos bázisa (Látókép 

mellett). 
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Növényvédelmi Bemutatókert 

A Növényvédelmi Bemutatókert elsősorban a Növényorvosi MSc és a Növényvédelmi 

szakirányú továbbképzés gyakorlati oktatását szolgálja.  

A bemutatókertben 2015-ben gyomirtó szer kísérlet beállítása történt kukoricában, 

csemegekukoricában és napraforgóban, gombaölő szer kísérletet végeztek burgonyában, 

paprikában, paradicsomban és napraforgóban, valamint kukorica fuzárium kísérletek is 

beállításra kerültek. 

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. 

Kertészeti Bemutatókert 

A Böszörményi úti Campuson lévő Kertészeti Bemutatókert tantermekhez való közelsége 

miatt minden szakon kiszolgálja a kertészeti diszciplínák gyakorlati képzését. Helyet ad a 

Hallgatói Önkormányzat Közösségi Kertjének is, valamint lehetőséget biztosít középiskolai 

kertészeti oktatásra is.  

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, valamint különböző gyümölcsfajok és 

szőlő fenntartása gyakorlati oktatási és bemutatási célokra. 

PhD képzés 

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

tevékenység helyszínéül is szolgálnak. A Kismacsi Állattenyésztési Kísérleti Telep biztosított 

helyszínt, illetve feltételeket Csizmár Nikolett PhD hallgató „dorper juhok közötti genetikai 

távolság becslés” kutatási tevékenységéhez Dr. Oláh János témavezetésével. „A mikroelemek 

hatása a szaporodásbiológiára és a hasznos élettartamra a kérődző állatoknál” című kutatási 

téma Szigeti Erika PhD hallgató témája az Állattenyésztési Kísérleti Telepen.  

A Látóképi Növénytermesztési Kísérleti Telep a növénytermesztés területén biztosított 

kutatási bázist, illetve feltételrendszert a felsorolt PhD hallgatók esetében 2015. évben: 

 Murányi Eszter témája: Eltérő genotípusú kukoricahibridek tenyészterületének és 

tőszám reakciójának vizsgálata. 

 Szilágyi Gergely témája: A vetésváltás és tápanyagellátás hatása az őszi búza 

növényfiziológiai paramétereire. 

 Ragán Péter témája: Különböző genotípusú kukoricahibridek ökofiziológiai vizsgálata 

a növényi abiotikus stressz-válaszban. 

 Tótin Ákos témája: Vetésidő és állománysűrűség komplex vizsgálata eltérő kukorica 

genotípusoknál. 

 Vincze Éva témája: Őszi káposztarepce genotípusok vetéstechnológiájának vizsgálata. 
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PhD disszertáció: 

 Karancsi Lajos Gábor: Eltérő genotípusú kukorica hibridek tápanyag reakciójának és 

minőségének vizsgálata csernozjom talajon. 

 Novák Adrienn: A vetésidő, a fajta és fungicid használat vizsgálata napraforgónál a 

Hajdúságban. 

 Bene Enikő: A vetésidő szerepe a hibridspecifikus kukoricatermesztési technológiák 

fejlesztésében. 

 

A Növénytermesztési Bemutatókertben a 2015-ös évben a doktori képzés keretében végzett 

kísérleteket Egriné Becze Zsófia Judit. 

Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet termelési tevékenysége 

Látóképi Növénytermesztési Kísérleti Telep 

A 2015. évben a Látóképi Kísérleti Telep összességében 201,14 ha területen folytatott 

szántóföldi növénytermesztést és biztosított területet és agrotechnikai bázist kis, közepes 

méretű parcellás kutatáshoz. A kutatási feladatokban szorosan együttműködött a DE MÉK 

oktatóival és kutatóival. A telepen beállított megbízásos kutatási tevékenységből 38,7 millió 

Ft árbevétel keletkezett. 

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 69,05 ha-on került 

elvetésre és betakarításra. A konvencionális csemegekukorica termésátlaga 12,50 t/ha volt, a 

bio fővetésűé 15,7 t/ha, míg a bio másodvetésűé 11,47 t/ha volt. Kiemelendő, hogy a 2015 

nyarán fellépő sújtó aszály ellenére, közepes termést értünk el, így árbevételünk 47 millió Ft 

volt csemegekukoricából, amely ugyan elmarad a tavalyi szinttől, viszont az árak 10%-kal 

csökkentek, és az öntözésnek is inkább termést mentő, mintsem növelő hatásáról 

beszélhettünk. 

A zöldborsó vetésterülete 29,23 ha volt, hozama 6,23 t/ha, ebből származó árbevétel 11,29 

millió Ft. A bio zöldborsó termése a kedvező tavaszi időjárás következtében 5,34 t/ha volt. 

Árbevétele 11,83 millió Ft volt 20,16 ha vetésterület mellett.  

Az őszi búzát 14,32 ha vetésterületről 5,22 t/ha-os eredménnyel, míg a bio búzát 27 ha 

területről 5,57 t/ha-os hozammal takarítottuk be. A konvencionális búzából 3,36 millió Ft, a 

bio búzából a jó minőség miatt 11,8 millió Ft tudtunk realizálni. 

A takarmánykukorica vetésterülete 24,12 ha volt 7,98 tonnás fajlagos hozam mellett 

árbevétele 8,08 millió Ft volt. A káposztarepce vetésterülete 7,29 ha, a napraforgóé 8,92 ha, 

terméseredménye 2,33 t/ha, illetve 2,37 t/ha volt.  

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 97,633 millió Ft 

árbevételt ért el. Ki kell emelni a mezőgazdasági szolgáltatási tevékenységet is, melynek 2015. 

évben 21,39 millió Ft nettó bevétele volt.  

A Látóképi Növénytermesztési Kísérleti Telep összes árbevétele 2015-ös évben 157,723 

millió Ft volt.  
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Meg kell említeni, hogy a Látóképi Telep személyi és gépi állománya végezte a Kismacsi 

Telep teljes 213 ha területének növényvédelmi tevékenységét is. 

A gazdálkodás eredményességének vizsgálatánál fontos kiemelni, hogy 2014-hez képest az 

átvételi árak a zöldségnövények esetében 5-10 %-al csökkentek ugyan, de a termésátlagok 

szinten tartásával a zöldségnövényekből származó árbevételünk nem csökkent jelentősen. 

A telep 2015-ös gazdálkodásával kapcsolatban fontos kiemelni, hogy termésátlagainak 

szinten tartása az öntözési költségek jelentős növekedésével párosult. 2015-ben tovább 

fejlesztettük nettó 33 millió Ft értékben öntözőgép kapacitásunkat, melyhez 2016-ban újabb 

18 millió Ft-os fejlesztést tervezünk, így 40 ha terület öntözése válik lehetővé, tovább növelve 

a termésstabilitást.  

Kismacsi Növénytermesztési Telep 

A Kismacsi  Növénytermesztési Telep 213,58 ha területen gazdálkodik. Területi elosztás és 

árbevétel tekintetében 2015. évben meghatározó volt a szántóföldi zöldségnövények 

termesztése. 

A csemegekukorica és zöldborsó  109,12 ha területen került elvetésre, és ebből 41,91 millió 

Ft nettó árbevétel keletkezett, ami a Telep növénytermesztésből származó árbevételének 65 

% - a. 

A csemegekukorica termésátlaga 13,69 t/ha volt, ami kielégítőnek minősíthető, annak 

tükrében, hogy öntözésre nincs lehetőség. A zöldborsó 5,84 t/ha-os termésátlagával közepes 

termést produkált. 

A vetésterület nagyságát tekintve az első helyen az őszi búza állt 61,96 ha termőterülettel. A 

fajlagos hozam 6,36 t/ha volt, ami jó minőséggel párosult. Az őszi búzából 17,73 millió Ft 

árbevétel folyt be. 

Napraforgó 15 ha területen termett, 2,94 t/ha átlagtermést realizálva, 4,67 millió Ft 

árbevétellel. 

A telep tevékenységének szerves részét képezi az Állattenyésztési Telep állatállománya 

számára szükséges szálastakarmány és alomszalma biztosítása, aminek árbevétel tartalma 

nem jelenik meg a Növénytermesztési Telep könyvelésében. 

A telep növénytermesztéséből származó nettó árbevétele:   64,317 millió Ft  

mezőgazdasági szolgáltatásból származó nettó árbevétel:     5,343 millió Ft    

összes nettó árbevétele 2015-ben:                69,660 millió Ft 

Szükséges megjegyezni, hogy a Pallagi Kertészeti Kísérleti Telep szántó területén a 

talajmunka műveleteket a Kismacsi Telep végezte el. 

Összegezve a 2015. év gazdálkodását, megállapítható, hogy a Kismacsi Növénytermesztési 

Telep eredményes gazdálkodást folytatott.  

Kismacsi Állattenyésztési Kísérleti Telep 

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 2015. évben 74 jerkét és 27 kost sikerült tenyészállatként értékesítenünk, melyek árbevétele 

6,26 millió Ft volt. A bárányból (216 db) és vágóállatból (23 db) származó árbevétele pedig 

3,99 millió Ft-ot ért el.    
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2014. évben átadásra került a juh fejőház, illetve tejház, melyben a teszt fejéseket 

végrehajtottuk és a 2016. 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 340 db 

tyúkot értékesítettünk. Emellett jelentős a 300 db tojó hibridtől származó, illetve a 

tenyésztésben nem hasznosított és így áru tojásként értékesített mintegy 77 000 db tojás. A 

tyúk ágazat összes bevétele közel 1,4 millió Ft volt.  

A pulyka tenyésztésben 3 őshonos fajtát (bronz, réz, fekete) tartunk fent. Tenyész pulykát 

(102 db) és pulyka tojást (729 db) értékesítettünk  290 ezer Ft értékben.  Az ágazatról meg 

kell említeni azt a tényt, hogy őshonos támogatás nélkül az őshonos pulyka tenyésztés nem 

lehet rentábilis. 

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.  

Pallagi Kertészeti Kísérleti Telep 

A Pallagi Kertészeti Kísérleti Telep 2015. évben 89,14 ha területen folytatott gazdálkodást, 

ebből 78,5 ha-on szántóföldi növénytermesztést és közel 11 ha-on termesztett különböző 

gyümölcs fajokat. A Pallagi Telepen 2015-ben az alábbi növények termesztése folyt a 

feltüntetett eredményekkel. 

21. Táblázat:  A Pallagi Kertészeti Telepen termelt növények 

Növény 
Terület 

(ha) 

Tiszta hozam 

(t) 

Fajlagos 

hozam 

(t/ha) 

Nettó árbevétel 

(millió Ft) 

kukorica 46,5 117,59 2,53 4,939 

napraforgó 32 67,56 2,11 7,161 

alma  3,97 45,54 11,47 2,38 

őszibarack 0,36 0,48 1,34 0,06 

sárgabarack 0,36 0 0 0 

szilva 1,12 0,96 0,86 0,07 

meggy  1,09 1,43 1,31 0,20 

cseresznye 1,51 0,83 0,55 0,3 

szőlő csemege 0,69 3,64 5,28 0,61 

szőlő bor 0,52 2,35 4,53 0,16 

kanna rizóma (db)   1097   0,26 

dió 1,02 0 0  0 

Összesen: 89,14     16,16 
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A 2014. évben tapasztalt kiemelkedő termés mennyiségek következtében 2015. évben néhány 

gyümölcsfaj esetében alternancia mutatkozott, így fajlagos hozamaik némileg elmaradtak a 

tervezett szinttől. Az értékesítés feltételei viszont 2014-hez képest kedvezően változtak, így 

hasonló árbevételt tudtunk realizálni. 

A napraforgó- és a kukoricatermesztésben a kedvezőtlen agroökológiai feltételek 

következtében – ebből is kiemelve a jellemző homoktalajt, valamint a 2015-ben tapasztalt 

sújtó aszályt – alacsony termést értünk el (kukorica 2,53 t/ha, napraforgó 2,11 t/ha). Ennek 

következtében a telep árbevétele jelentősen (8 millió Ft) alacsonyabb a 2014-es évinél. 

22. Táblázat:  Debreceni Egyetem ATK DTTI termelési tevékenysége 2015-ben 

Növényfajta 
Látókép 

(ha) 

Kismacs 

(ha) 

Pallag 

(ha) 

Összesen 

(ha) 
Állatfaj 

Kismacsi 

Állattartó 

(db) 

zöldborsó 29,23 55,12 0,00 84,35 anyajuh 248 

zöldborsó bio 20,16 0,00 0,00 20,16 tenyészkos 13 

szárazborsó 0,00 0,00 0,00 0,00 
növendék 

jerke 
91 

őszi búza 14,32 61,96 0,00 76,28 
növendék 

kos 
26 

őszi búza bio 27,00 0,00 0,00 27,00 
szopós 

bárány 
92 

őszi káposztarepce 7,29 0,00 0,00 7,29 
választott 

bárány 
12 

takarmánykukorica 24,12 0,00 46,50 70,62 kecske 13 

csemegekukorica 20,60 54,00 0,00 74,60 ló 11 

csemegekukorica bio 28,29 0,00 0,00 28,29 jérce 240 

csemegekukorica bio 

másodvetés 
20,16 0,00 0,00 20,16 kakas 48 

napraforgó 8,92 15,00 32,00 55,92 
tenyész 

pulyka 
340 

tavaszi árpa 1,05 2,00 0,00 3,05 gyöngytyúk 51 

gyep  16,00 0,00 16,00 tojótyúk 441 

lucerna 0,00 9,50 0,00 9,50   

szója 0,00 0,00 0,00 0,00   

füveslucerna 0,00 0,00 0,00 0,00   

alma 0,00 0,00 3,97 3,97   

cseresznye 0,00 0,00 1,51 1,51   

dió 0,00 0,00 1,02 1,02   

meggy 0,00 0,00 1,09 1,09   

őszibarack 0,00 0,00 0,36 0,36   

sárgabarack 0,00 0,00 0,36 0,36   

spárga 0,00 0,00 0,00 0,00   

szilva 0,00 0,00 1,12 1,12   

szőlő 0,00 0,00 1,21 1,21   

pomológia 0,00 0,00 0,00 0,00   

Összes terület 201,14 213,58 89,14 503,86 Összes állat 1 626 
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Debreceni Egyetem Klinikai Központ klinikái 

A 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 78,8%-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 az Egyetem klinikáin és akkreditált gyakorló 

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

készségeket. 

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

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

mentori felügyelet mellett végzik a szakképzési programban előírt gyakorlatokat. 

A gyakorlati oktatás ellentételezése részben állami támogatásból, részben saját bevételből 

valósul meg. A hatályos Nftv. 97. § (4) bekezdése, valamint a Klinikai Központ Működési 

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

megállapodást kössön az orvos és egészségtudományi képzést végző karokkal. 

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. 

2015-ben a kiemelt egyetemi jogcímmel 1 500 649 ezer Ft, a kutatóegyetemi jogcímmel pedig 

794 388 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 2015-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. A 
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korábbi éveknél is nagyobb mértékben növeltük pályázati bevételeinket az Új Széchenyi Terv 

TÁMOP és TIOP pályázatai segítségével. Ezek a pályázatok elősegítik az Egyetem oktatási 

és kutatási tevékenységének hosszú távú fejlődését, valamint az infrastruktúra fejlesztését. 

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. 

2015. évben több projekt is sikeresen befejeződött az Egyetemen és 118 db új projekt indult 

el. 

A fenti körbe tartozó K+F célú pályázatok 2015-ben rendelkezésre álló támogatás összege 

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

5.264.268 ezer Ft volt, így a gazdasági év végére a támogatás -1.231.169 ezer Ft negatív 

egyenleggel zárult. (1. 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 2016. év első negyedévében 

fognak megérkezni az egyetem Európai Uniós Programok célelszámolási számlájára. 

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

évre is. 

23. Táblázat:  K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlása             Me.: ezer Ft 

Forrás megnevezése 

2015. évben 

rendelkezésre 

álló forrás 

2015. évi  

kiadás 
Különbözet 

1 2 3 4=2-3 

I. Költségvetési támogatás    

       -Egyéb K+F feladat támogatása 291 348 291 348 0 

       -Kiválósági támogatások 135 758 76 044 59 714 

       -OTKA 475 462 437 093 38 369 

I. Költségvetési támogatás összesen 902 568 804 485 98 083 

II. K+F feladatra átvett pénzeszközök főbb 

jogcímenként 
      

      - NKFI Alap  1 957 085 1 236 338 720 747 

      - MTA  45 250 11 961 33 289 

      - EU (Közreműködő Szervezeten keresztül,     

közvetve az EU-tól érkező ) 
4 033 099 5 264 268 -1 231 169 

      - EU (közvetlenül az EU-tól érkező pénzeszköz) 182 685 302 272 -119 587 

      - Egyéb külföldről átvett pénzeszköz 179 733 233 157 -53 424 

      - Egyéb belföldről átvett pénzeszköz 109 291 38 371 70 920 

II. K+F feladatra átvett pénzeszközök összesen 6 507 143 7 086 367 - 579 224 

III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra 

biztosított forrásból (vállalkozás is) 
      

     - Külső megbízás, szerződéses tevékenység 2 366 367 1 409 394 956 973 

     - Támogatások saját forrása 101 099 73 821 27 278 

     - Kutatóintézeti saját bevétel 74 996 21 335 53 661 

III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra 

biztosított forrás összesen 
2 542 462 1 504 550 1 037 912 

Mindösszesen (I+II+III) 9 952 173 9 395 402 556 771 
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2015. évben a K+F projektekhez kapcsolódóan a rendelkezésre álló 9.952.173 ezer Ft forrás 

65,38%-ban teljesült az átvett pénzeszközökből, míg a 9.392.402 ezer Ft kiadás 75,42 %-ban. 

A rendelkezésre álló forrás és a kiadás különbözete 556.771 ezer Ft volt, mely az EU-tól 

közvetve érkező pénzeszközök projektjeinek 1.231.169 ezer Ft-os, az EU-tól közvetlenül 

érkező pénzeszközök projektjeinek 119.587 ezer Ft-os és az egyéb külföldi projektek 53.424 

ezer Ft-os túlköltéséből és a további források megtakarításából adódott. 

Kutatási pályázatok száma (hazai és nemzetközi megbontásban) 

A 2015-ben bevételt hozó, futó kutatás-fejlesztési pályázatok száma 236 db volt, ezek 

megoszlása a következő: 

24. Táblázat:  A 2015-ben bevételt hozó, futó kutatás-fejlesztési pályázatok      Me.: db 

Hazai pályázat Nemzetközi pályázat Összesen 

161 75 236 

 

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. 

A kutatás-fejlesztési forrásokban – a pályázatok mellett – jelentős bevételt jelentenek a 

gazdálkodó és más szervezetektől kapott K+F megbízások. Az egyes egységek 2015-ben több 

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

pénzmaradvánnyal együtt) 2.366 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 2015-ben is számos hazai és nemzetközi konferencián vettek részt, 

melyhez anyagi forrást a kutatási pályázatok biztosították. 

Saját szervezésű konferenciák száma 

A Debreceni Egyetem – hagyományaihoz híven – 2015-ben is számos hazai és nemzetközi 

szakmai rendezvénynek, konferenciának adott otthont, amelyek összefoglalását a 25. táblázat 

szemlélteti. 
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25. Táblázat:  Saját szervezésű konferenciák száma            Me: db 

Hazai Nemzetközi Összesen 

143 35 178 

 

Tudományos Diákköri Tevékenység 

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

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

14 szekcióban összesen 429 előadást mutattak be. A helyezést elért dolgozatok száma 131 

volt, 4 hallgatónk részesült Pro Scientia Aranyérem kitüntetésben, Mestertanár díjat szintén 4 

oktatónk vehetett át. 

2.3. Intézményi Szolgáltatás 

2.3.1. Könyvtár 

A 2015-ös év a könyvtár üzemszerű működésének biztosítása, szolgáltatásaink folyamatos 

fenntartása mellett a teljesítményelvű oktatási, tanulási és kutatási környezet kialakítása 

érdekében tett újító lépések középpontba állításával telt. 

A könyvtár 2015 elején bevezetett új szervezeti felépítése szakít a tradicionális elemekből 

építkező, földrajzi alapokon nyugvó struktúrával, melyben az egymástól távol lévő 

könyvtárakat igyekeztünk egységes irányítási rend alatt, de a korábbi önállóság egy részének 

fenntartásával működtetni. Január elsejétől a könyvtár ezt a területi alapú szerveződést egy 

funkcionális alapokon nyugvó struktúrával váltotta fel.  

Az új szerkezetben az irányítás és működés fő pillérei az egyetemi és nemzeti könyvtári 

szerepkörből fakadó feladatok mentén jöttek létre. A tartalomszolgáltatás, tartalomfejlesztés 

és olvasószolgálat feladatait központi osztályok látják el. Az adminisztratív irányítás és 

üzemeltetés racionalizálása, gazdaságos szervezése a Főigazgatói Hivatal feladata, külön 

koordinátor foglalkozik a minőségirányítás, valamint az egyre nagyobb jelentőségű 

kommunikációs feladatok ellátásával. 

A könyvtár legfontosabb stratégiai célkitűzéseit az oktatás- és kutatástámogatás, valamint a 

nemzeti feladatok ellátásában fogalmazta meg. E szempontok a DEENK működésének teljes 

egészét átszövik, ezért megvalósításukat erre kinevezett főigazgató-helyettesek révén 

szándékozunk elérni.  

Az átalakuló könyvtári szervezet új funkciók kialakulását hozta, s a korábbi feladatok 

ellátásának szervezeti kereteit is átrajzolta. 

Gazdálkodás, üzemeltetés  

A gazdálkodási, üzemeltetési és adminisztratív feladatok ellátása 2015-től a Főigazgató 

Hivatal, ill. az annak vezetésével megbízott hivatalvezető koordinálja a DEENK teljes 

területén. A változtatás legfőbb indoka, hogy a Debreceni Egyetem működésében és 

gazdálkodásában is a lehető legnagyobb mértékben kell érvényesülnie a gazdaságosság, a 

hatékonyság és az eredményesség elvének. A szerkezetváltás révén a hivatal irányítja a 

DEENK adminisztratív feladatainak ellátását, biztosítja az egyetem és a jogszabályok által 

lefektetett szabályok és elvek egységes érvényesülését mind a hét könyvtárban.  

A könyvtár költségvetését központilag tervezik. Könyvtári egységeink (13.558 m2) 

üzemeltetési költsége 195.340 ezer Ft összeggel szerepelt az egyetem központi 

költségvetésében, melyből közel 12 millió forint a könyvtár saját bevételeiből került 
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betervezésre. A DEENK-hez kapcsolódóan fontos támogatási elem a Nemzeti Könyvtár 

speciális programra kapott 85.000 ezer Ft elkülönített támogatás. 

A dologi-működési költségeink tervezése az ehhez kialakított kereteken belül történt: 25.000 

ezer Ft a működési, 6.947 ezer Ft a nemzeti kereten. Ezt egészíti ki a saját bevételként tervezett 

9.088 ezer Ft. 

A Nemzeti Kulturális Alap 687.500 Ft-os támogatása lehetőséget nyújtott arra, hogy 

megvalósuljon a periodika- és a szabadpolcos állomány elhasználódott köteteinek 

kötése/újrakötése, valamint a Plakáttár régi, ritka, nagy értéket képviselő plakátjainak 

állományvédelmi szempontból megnyugtató tárolása. A könyvtár állományából 123 db 

könyv, 811 folyóirat újrakötésére és 100 db mappa elkészítésére került sor. 

Állományépítés  

A szervezeti átalakulásnak köszönhetően 2015. január 1-jén megalakult Tartalomszolgáltatási 

osztály a DEENK legnagyobb létszámú egysége, mely három korábbi, egyenként is nagy 

létszámú részleg, a Gyűjteményépítési, a Szakreferensi és a Periodika osztály egyesítésével 

jött létre. Az osztály feladatai a hét könyvtár gyűjteményépítési, állományfeltárási és 

szaktájékoztatási munkafolyamatait ölelik fel.  

A gyűjteményépítés középpontjában változatlanul az a törekvés áll, hogy az egyetemen 

képviselt szakterületek irodalmának biztosításával és hozzáférhetővé tételével támogassuk a 

Debreceni Egyetemen folyó oktató, kutató, gyógyító és művészeti tevékenységeket. A 

nemzeti gyűjteményre vonatkozó jogszabályokat, a felhasználói igényeket és az e területen 

bekövetkező változásokat egyaránt követő gyűjteményépítési stratégia kidolgozása érdekében 

2015 őszén átdolgoztuk a könyvtár Gyűjtőköri szabályzatát, melyet a partnerintézetekkel is 

egyeztettünk. Ugyancsak megújult a Muzeális Dokumentumok Kezelési Szabályzata. A 

dokumentumban foglaltaknak megfelelően el kell végezni a BTEK Díszmű szint revízióját és 

a régi állomány feltárását, a kari és intézeti könyvtárakban pedig a muzeális állomány 

azonosítását és megfelelő elhelyezésének és kezelésének kialakítását. 

A gyűjtemény gyarapodásának elsődleges forrásait a vásárlás mellett a kötelespéldányok és 

az ajándék/csere dokumentumok jelentik. Dokumentumvásárlásra 2015-ben is az egyes karok 

által biztosított költségvetési keretekből, ODR támogatásból, illetve kisebb mértékben egyéb 

(pl. pályázati) pénzügyi forrásokból volt lehetőség. Az elmúlt évben 11 alkalommal került sor 

a kötelespéldányok elszállítására az Országos Széchényi Könyvtárból, melynek során 19.556 

db könyv, illetve audiovizuális dokumentum, valamint több ezer folyóiratszám és 

aprónyomtatvány érkezett a könyvtárba. Csere és/vagy ajándék formájában szintén jelentős 

számú dokumentum került az állományunkba, elsősorban az NKA Könyvtámogatási program 

II. és a Márai V. program keretében. A Nemzeti Kulturális Alap által támogatott könyvekből 

129 db-ot kapott a DEENK 496.107 Ft értékben, míg a Márai programnak köszönhetően 405 

db dokumentummal gyarapodott az állományunk 1.000.485 Ft értékben. A Debreceni 

Egyetemi Kiadótól 327 példányt kaptunk és vettünk állományba 690.322 Ft értékben, 

melyekből címenként egy példányt az Egyetemi Emlékkönyvtárban, illetve külön 

gyűjteményekben archiváltunk. 

Az összesített adatok alapján 2015-ben a DEENK állománya 33.580 dokumentummal 

265.389 ezer Ft értékben gyarapodott. A kurrens feldolgozással párhuzamosan valamennyi 

egységben folytattuk a retrospektív feldolgozást is: a könyvek mellett jelentős számú 

retrospektív hanganyag is bekerült a katalógusba. 

A magyar nyomtatott folyóiratok beszerzése az elmúlt évekhez hasonlóan alakult, a 

címféleségek és az előfizetett példányok száma nem mutatott jelentős változást. A külföldi 

folyóiratokkal ellentétben kevésbé jellemző az online formátumra való áttérés tendenciája.  
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Olvasószolgálat 

Az olvasószolgálat 2015-től a DEENK hét könyvtárában központi irányítással, egy vezetővel 

és csoportvezetők segítségével működik. Az Olvasószolgálati osztály működésének alapvető 

célja a DEENK szolgáltatásainak egységesebbé, áttekinthetőbbé szervezése. 

A DEENK könyvtárainak nyitva tartását fokozatosan igyekszünk a lehető legnagyobb 

mértékben az olvasói igényekhez igazítani. 2015-től a BTEK könyvtár is 8-20 között van 

nyitva és a Kenézy ÉTK éjfélig tartó nyitva tartást biztosít a vizsgaidőszakokban.  

A Gazdaságtudományi Kar kivonulása a Kassai úti Campusról mind a Társadalomtudományi 

Könyvtárban, mind az Agrártudományi Könyvtárban érezhető változást hozott. A változás 

sajátosságai következtében átrendeződtek az olvasói szokások, melyeknek eredményeképpen 

az olvasói forgalom és a beiratkozás a Társadalomtudományi Könyvtárban mintegy 24%-kal 

csökkent az elmúlt évhez képest. A nyomtatott dokumentumok kölcsönzése továbbra is 

csökkenő tendenciát mutat, bár könyvtáranként nagy eltérések tapasztalhatók. 

Továbbra is jelentős szolgáltatási kapacitás kapcsolódik a könyvtárközi kölcsönzéshez, 

melynek tendenciái a korábbi években jellemző módon alakulnak: a könyvek kölcsönzésére 

vonatkozó kérések száma tovább csökkent, a folyóiratcikkek iránti igény viszont évek óta igen 

nagy. Az összes kérés több mint 67 %-a folyóiratcikkekre vonatkozik, s ennek nagyobb részét 

az ÉTK bonyolítja. Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszert érintő fejlesztés mellett 

tovább nőtt a rendszerbe csatlakozott könyvtárak száma is. 

Az állomány elhelyezése és szolgáltatások megfelelő biztosítása szempontjából is kiemelkedő 

problémát jelent a raktári kapacitás általánosan jellemző szűkülése, mely az elmúlt és az 

elkövetkező időszakban is átszervezési, részben beruházási feladatokat jelent majd. 

Kutatás- és oktatástámogatás 

A DEENK jövőbeni stratégiájának alappilléreit az egyetemi kutatás és oktatás kiemelt 

támogatása jelenti, mely az új könyvtári szervezetben is kiemelkedő strukturális elemként 

jelenik meg. A 2015-ös évben tovább folytatódott az egyetemi kutatási teljesítményt 

reprezentáló iDEa Tudóstér korábban megkezdett fejlesztése, mely az adatok kezelése és 

kommunikálása mellett az open access tartalom láthatóvá tételét és elérhetőségének 

biztosítását helyezte a középpontba. A Tudóstérben tárolt és elérhető adatmennyiség 

folyamatosan növekszik. 2015 végére mintegy 65 ezer rekord és több mint 2000 kutatói profil 

található az adatbázisban.  

Kiemelt fontosságú terület a hallgatók tanulási és kutatási készségeinek fejlesztése, amit 

többek között a könyvtár által szervezett oktatási alkalmak keretében kívánunk elérni. A 

könyvtári munkatársak a tavalyi év során 54, az egyetemi tanrendben meghirdetett kurzust 

tartottak információkeresés, könyvtárismeret, irodalomkutatás, referenciaszoftverek 

használata témaköreiben. Összesen több mint 1 300 hallgató vett részt ezeken a gyakorlati 

vagy vizsgajegyekkel záruló oktatásokon, melyek az orvosi karok (ÁOK, FOK, GYTK), a 

BTK, a TTK és a Műszaki Kar mellett 2015-től már a Gazdaságtudományi Kar tantervébe is 

bekerültek.  

A féléves kurzusokon túl rövid oktatásokat és hallgatói könyvtárlátogatásokat is szervezünk. 

2015-ben 66 alkalommal közel 800 hallgató vett részt ilyen típusú alkalmakon, melyek 

változatos tartalma az adatbázisok bemutatásától kezdve, a szakdolgozatírási ismeretken át, a 

könyvtár ritka és értékes gyűjteményének, a BTEK Díszmű szintjén tárolt állományának 

bemutatásáig ívelt. 
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A könyvtár oktatástámogatási feladatainak egyik speciális területe a szakmai gyakorlat 

lehetőségének biztosítása az Informatikai Kar Könyvtárinformatika Tanszékének hallgatói 

számára. 2015-ben 17 hallgató töltötte nálunk 60 vagy 75 órás szakmai gyakorlatát.  

Digitalizálás 

A 2015-ös évi digitalizálási tevékenységünk hangsúlyos irányvonala a helytörténeti és 

regionális kultúrtörténeti fontosságú dokumentumok megőrzése, és a lehető legszélesebb körű 

közvetítése a felhasználók felé. Ennek jegyében megvalósult a Debreceni Színház – 

állományunkban megtalálható – színlapjainak teljes körű digitalizálása, a leíró metaadatok 

elkészítése és online publikálása. Megkezdtük a debreceni középiskolák iskolai értesítőinek a 

könyvtár állományában megtalálható – 1850/51-1948/49 között megjelent – példányainak 

digitalizálását, amelyet egyfelől a régió, a nagy múltú iskolaváros helytörténeti értékeinek 

megőrzése, másfelől a magyar oktatás- és tudománytörténeti kutatások segítése is indokol. Az 

év végéig 26 600 felvételoldal készült el a 17 iskola mintegy 100 évet felölelő anyagából. 

Az Europeana Cloud projekt keretén belül három gyűjteményt hozunk létre a Europeana 

adatbázisban. A feltöltés előkészítéseként sor került a rekordok kézi és automatikus javítására, 

egyes folyóiratok esetében most kerültek be a cikkrekrodokba a Debreceni Egyetem 

elektronikus Archívumában (DEA) tárolt digitális másolataira mutató linkek.  

A projekt összekapcsolódott a MANDA program keretében végzett digitalizálási és 

metaadatkészítő munkákkal. A Cloud feltöltés kedvéért revideált és kiegészített gyűjtemények 

bekerültek a DEENK Digitális Könyvtár portáljának folyóirat és színlapok szekciójába is. 

Kommunikáció és szakmai kapcsolatok 

A 2015. január elsejével felállított új szerkezetében a könyvtár kommunikációját és 

marketingtevékenységét külön e céllal kinevezett koordinátor irányítja. Az új feladatkör 

lehetőséget biztosít a könyvtár kommunikációs- és marketingfeladatainak átfogó stratégia 

mentén való kialakítására és folyamatos működtetésére. A koordinációs tevékenység 2015-

ben elsődleges fontosságú része a könyvár partnerkapcsolatainak feltérképezése, az 

egyetemen belüli és kívüli partnerségi viszonyok új alapokon nyugvó tervszerű építése volt.  

A könyvtár által rendezett eseményekben ugyancsak határozott szempontként jelent meg a 

partneri kapcsolatok további építésének igénye. A 2015-ös rendezvény és programok sorából 

kiemelkedik a DAB Irodalom és Nyelvtudományi Szakbizottságával közösen szervezett 

„Galaxis vagy Sziget? Könyvek egykor és ma” című kiállítással egybekötött konferencia, és 

a Germanisztikai tanszékkel közös jótékonysági gyűjtés, melyek a jövőben is rendszeres 

együttműködések alapját teremtették meg.  

2015. évben a korábbinál szorosabbá vált a könyvtár és az egyetemi Sajtóiroda kapcsolata. A 

DEENK-et érintő külső híradások, média megjelenések mindegyike az irodán keresztül 

valósul meg, mely együttműködés a korábbinál sikeresebben alakult az elmúlt évben: 

összesen 13 hosszabb-rövidebb híradás jelent meg a könyvtárról az egyetemi és regionális 

médiumokban, melyek zöme írott cikk, de volt köztük egy rádió-, egy televízió interjú és négy 

videó-anyag is. 

Az elmúlt évben is aktívan bővítettük szakmai ismereteinket, és ápoltuk kapcsolatainkat: 26 

munkatársunk összesen 76 alkalommal vett részt hazai szakmai fórumon, egyezetésen és 

konferencián, ahol többen előadóként szerepeltek. Külföldi tanulmányúton, konferencián, 

workshopon 13 munkatárs 36 alkalommal képviselte a DEENK-et. 5 fő az Erasmus+ program 

keretei között vizsgálhatta külföldi könyvtárak munkáját.  
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A könyvtár munkatársaihoz köthető tudományos publikációkról az alábbi lista tájékoztat:  

 Juha, E.: Bakó Elemér hagyatéka a Debreceni Egyetemi Könyvtár kézirattárában. 

Gerundium 6 (1-2), 159- 168., 2015.  

 Juha, E.: Kiss Lajos. In: Katolikusok Debrecenben 1715-2015 / szerk. Takács József, 

Debrecen- Nyíregyházi Római Katolikus Egyházmegyei Levéltár és Könyvtár, 

Debrecen, 455-457, 2015.  

 Juha, E.: Liszt Nándor. In: Katolikusok Debrecenben 1715-2015 / szerk. Takács 

József, Debrecen- Nyíregyházi Római Katolikus Egyházmegyei Levéltár és Könyvtár, 

Debrecen, 482-485, 2015.  

 Petró, L., Hamza-Vecsei, T.: Létezhet-e könyvtár katalógus nélkül?. Könyvtárvilág 3 

(4), 5., 2015.  

 Virágos, M.: Gyires Béla élete és tudományos munkássága. Gerundium 5 (1-2), 142-

147., 2015.  

 Virágos, M.: Az oktatás megindulásának 100 év előtti emlékei. Gerundium 5 (1-2), 

102-117., 2015.  

 Fehér, P., Bátfai, E.: Hatékony-e az e-olvasás? - gondolatok egy kutatás kapcsán. In: 

XXI. Multimédia az ok¬tatásban és II. IKT az oktatásban konferencia / (szerk.) 

Námesztovszki Zsolt, Vinkó Attila, Újvidéki Egyetem, Szabadka, 226-228, 2015.  

2.3.2. Informatika 

A Debreceni Egyetemen az Informatikai Szolgáltató Központ (ISZK) a Kancelláriába tartozó, 

közvetlenül a kancellár alá rendelt szervezeti egység, mely szervezet 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 (informatikai integráció centralizált szervezetbe 

szervezve), lényegében a betegellátási terület (Klinikai Központ) kivételével megvalósult. 

Ennek a területnek is megkezdődött a centralizált átalakításának a folyamata, vélhetően 2016. 

év félévétől teljes egyetemi informatikai integráció keretében lesznek az IT szolgáltatások 

végezve. 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, kis mértékben a megnövekedett feladatokkal új 

felvétellel, illetve nyugdíjazás miatti pótlásokkal. Az integrált Informatikai Szolgáltató 

Központ ITIL alapú működéstámogatásához a 2014-ben kialakított 3 osztályos szervezeti 

struktúrájához (mely osztályokban szolgáltató egység alszervezetek kialakítása történt meg) 

év közbeni ügyrend módosítással az egyetemi multimédia tartalmi szolgáltatások miatt 

létrehozásra került egy új szervezeti egység Multimédia Kompetencia Központ néven. Ebben 

a szervezetben történik a Multimédia Stúdió és NMHH Kreatív Műhely működtetése, 

valamint az oktatás gyakorlati támogatásán kívül a Sajtóirodával közösen a különböző 

multimédia anyagok előállítása (élő műsorok, eseményrögzítések, hírvideók stb.). 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 
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(felhasználókkal egykapus kapcsolatot biztosít) megvalósult a first line support. Tekintettel 

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

fejlesztése elengedhetetlen, ezért Alkalmazás és Rendszermenedzsment osztályunk biztosítja 

ezen vertikumok belső működési jellemzőinek megfelelő támogató rendszerek kialakítását, 

menedzsmentjét. Jelentősen erősítettük funkcióban a belső fejlesztéseket, amelyek elsősorban 

E-learning és Web alapú megoldásokat jelentenek. Az egyetemi egységes design 

létrehozásával komoly egyetemi web konszolidáció zajlik, ennek szellemében készült el a 

kancellária megújuló honlapja is. 

Projektek 

A 2014 áprilisában befejeződött HURO/1101/074/1.2.1 projekt folytatásaként a Böszörményi 

úti campuson 20 db az egyetem egyéb részein pedig 10 db kültéri vezeték nélküli bázisállomás 

került telepítésre. Az újonnan kihelyezett hozzáférési pontok segítségével a Böszörményi úti 

campuson is sikerült elindítani az eduroam WiFi szolgáltatást, a lefedettség még nem teljes, 

remélhetőleg 2016 évben további eszközökkel bővül majd a rendszer. 

Több projektben érintettek voltunk a megvalósításokat illetően, ilyenek többek között a 

TÁMOP 4.1.1 C, a TIOP 1.3.1, a TIOP 2.3.3. 

Központi kiszolgálók, tárolók (szerver-storage infrastruktúra) 

A szerver infrastruktúra jelentős fejlesztése történt meg a 2015. évben. Beszerzésre került egy 

új DELL PowerEdge M1000e blade keret, 6 db erős DELL PowerEdge M630-as blade 

szerverrel, valamint egy DELL SC2020-as storage szerver kb. 40 TB hasznos 

tárolókapacitással. A szerverek 2015 végén kapcsolódtak be a meglévő központi VMware 

virtualizációs infrastruktúrába. Részben a régebbi infrastruktúrán futó virtuális szerverek 

kerülnek át rájuk, hogy az elöregedett szervereket ki lehessen váltani, részben új telepítések 

alapjául fognak szolgálni (pl. a klinikai rendszerek támogatásához). Külön ki kell emelni azt 

a fejlesztést, amelyet a klinikai informatikai infrastruktúra kapott a TIOP-2.3.3 projekt 

keretében. 6 db HP ProLiant DL380 Gen9-es szerver érkezett 2015 végén. Ezek szintén a 

központi VMware virtualizációs rendszer részét képezik, viszont dedikáltan csak a gyógyítást 

szolgáló feladatokra vehetők igénybe. A szerverekhez egyelőre nem tartozik saját storage (bár 

a diszkek megérkeztek, csak a tároló szerver nem került beszerzésre), így a meglévő és kissé 

már túlterhelt központi tároló infrastruktúrára kell hagyatkozniuk. A storage infrastruktúráról 

továbbra is elmondható, hogy erősen öregszik, és a beszerzések nem tartanak lépést a növekvő 

igényekkel. A 2015. évben minimális storage fejlesztés történt csak: egy DELL SC2020-as 

storage szerver kb. 40 TB hasznos kapacitással, valamint egy Hitachi VSP G200-as storage 

szerver kb. 25 TB hasznos kapacitással. Az elöregedett tároló szerverek miatt kieső kapacitást 

is figyelembe véve az egyetemi központi SAN tárhely mérete minimális növekedést mutatott 

2015-ben, miközben az igények rohamosan nőnek. 

A virtualizácóban az egységes VMware infrastruktúrára történő áttérés tovább folytatódott. 

Számos KVM és Proxmox alapú virtuális gépet sikerült átkonvertálni, így egyszerűbbé és 

hatékonyabbá vált a szerver üzemeltetés. 

Gerinchálózati infrastruktúra 

Az egyetem 2007-ben telepített központi gerinchálózati eszközét 2015-ben lecseréltük, az új 

eszköz az ipari sztenderdeket követve megfelelő redundanciával lett üzembe helyezve. A 

Klinika Központ területén szintén sikerül kiváltani a gerinchálózatban core funkciót ellátó 

hálózati routert, így az üzembiztonság ezen a területen is lényegesen javult. Az év során 

bekötésre került az újonnan épült Sporttudományi oktatóközpont is, melyet 10 Gbit/sec 

sávszélességű linken sikerült bekötni. Továbbra is az új épületek, épületszárnyak lehetőség 

szerint minimum 10Gbit/sec sávszélességen kerülnek becsatolásra, végpontok szintjén pedig 
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1 Gbit/sec az elvárás. Az üzembiztonság javítása érdekében fontos a redundáns optikai 

útvonalak kialakítása, valamint a végpontokat meghajtó eszközök korszerűsítése is. A 

központi tűzfal garanciája 2017-ben le fog járni, így legkésőbb akkor szükséges a korábban 

HURO forrásból beszerzett Checkpoint tűzfal duplikálása. 

Telefónia 

2014-ben már feltárásra került, hogy a meglévő analóg telefonközpontok többsége több mint 

20 éves. Elkezdődött a konszolidáció, melynek keretében a Böszörményi úti campuson és a 

Kassai úti campuson 700 telefonmellék került kiváltásra hardphone készülékekkel. Az egyéb 

területeken pedig Voice Gateway-ek alkalmazásával folyamatosan váltódnak ki a régi 

telefonközpontok. A korábban HURO forrásból beszerzett 8.6.2 szoftver verziójú rendszer 

11.0.1 –re frissült. Tervek szerint 2016 első félévében a konszolidáció ezen része befejeződik, 

és kezdődhet a 3000 melléket kiszolgáló, a Klinikát ellátó Ericsson telefonközpont kiváltása 

is. Sajnos ez meglehetősen költséges, ezért három évre szétosztott, műszaki tervet 

készítettünk, melynek a kezdési időpontja egyenlőre bizonytalan. 

Desktop oldali infrastruktúra 

A desktop oldali fejlesztések jellemzően a gazdálkodó szervezeti egységek igényeinek és 

beszerzési kéréseinek megfelelően történtek, de az ISZK szakmai ellenjegyző szerepének 

érvényesítésével. Itt elsősorban a nem szabályos licensz megoldással beszerzett eszközök, 

vagy egyéb feltételnek nem megfelelő eszközök blokkolása történt. Javaslat szinten 

próbáltunk törekedni, segíteni a megfelelő helyszíni garanciát biztosító eszközbeszerzéseknek 

és kerülendő az összeszerelt Noname változatokat. Kancellária szinten a mi szakmai 

feladatunk a szakmai beszerzési javaslat előkészítése is, ennek megfelelően 2015-ben sikerült 

több mint 100 db desktop eszközt fejlesztésként üzembe helyeznünk (Pc, notebook, tablet). 

Egyetemi szinten több száz nagyságrendben történt ugyanez, de ott még a szolgáltatás nyújtási 

folyamatok kiterjesztése zajlik, így nem minden ügyet mi kezeltünk. Fontosnak tartjuk viszont 

a desktop oldali eszközök felügyeletét és védelmét, e miatt a központosított vírusvédelmi 

rendszer működtetése és desktop oldali fejlesztése is történt. Minél több gépet vonunk be a 

védelembe és automatizáltan biztosítjuk a master (primery) szerverről az adatbázis 

frissítéseket. 

Szuperszámítógép (HPC) 

A Debreceni Egyetemen 2011-ben telepített szuperszámítógép rendszer szolgáltatásainak 

kibővítése 2015-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. Az Egyetem 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 fejlesztések 

folyamatosak). 2015. évben ünnepélyes keretek között átadásra került a központ, és szervezeti 

egység szinten is létrejött a Kancelláriába tartozó Szuperszámítógép Központ szervezeti 

egység, mely ennek a komplexumnak az üzemeltetését végzi, valamint a szolgáltatásokat 

népszerűsíti és fejleszti. 
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Felhasználói támogatás-ügyfélszolgálat 

2015-ben a megnövekedett felhasználói elvárásoknak eleget téve tovább folytatódott az 

Ügyfélkapcsolati Osztály által nyújtott szolgáltatások minőségének javítása. A működési és 

hatékonyságfejlesztési célkitűzések kiemelt fókuszterülete az ügyfélszolgálati, illetve az első 

vonalas támogatási tevékenység volt. A folyamatok optimalizálásával és a munkatársak 

képzésével elértük, hogy az egykapus IT ügyfélszolgálat az egyetem egészét érintő, 

jellemzően a hálózati azonosító használatát megkövetelő online szolgáltatások - gépjármű 

behajtási engedély igénylés, bérinfo rendszer belépés, hivatali mobiltelefon függetlenítés – 

használatának ideje alatt jelentkező, az átlagosnál jelentősen több bejelentést generáló 

időszakokban is helytállt. 

A múlt évben az Informatikai Szolgáltató Központ átvette a Debreceni Egyetem Egyetemi és 

Nemzeti Könyvtár informatikai üzemeltetését, mely az Ügyfélkapcsolati Osztályra is újabb 

feladatokat rótt ki. Az egységes ügyfélkezelés érdekében összevontuk a könyvtár és az ISZK 

hibajegy-kezelő rendszerét, mely lépés egy verzióváltást is magában foglalt. A könyvtár 

kliens gépeinek felügyelete a desktop supporthoz került, melynek létszáma a belső 

átcsoportosítások eredményeképpen tovább bővült. A desktop támogató szolgáltatás egyetemi 

szintre való kiterjesztése folytatódik az integráció kiteljesedésével szinkronban. 

Open source szoftverek segítségével elkészült a hardver-szoftver inventory rendszer, melyet 

első körben a Kancellária szervezeti egységeiben vezettünk be. A létrejött adatbázis átfogó 

képet adott a használatban lévő számítógépekről, ennek segítségével felelős szakmai döntést 

tudtunk hozni a stratégiailag fontos területek stabil működését biztosító eszközcserékről.    

A Klinikai Központ betegellátó egységei részére pályázati forrásból szállított százas 

nagyságrendű informatikai eszköz elosztására javaslatot tettünk a központ vezetőségének. A 

jóváhagyott irányszámok alapján elvégeztük a munkaállomások, monitorok, nyomtatók 

kiosztását és az ÁEEK felé az adatszolgáltatást. 

Levelezés, web, mobil applikációk 

A központi levelezőrendszer tovább erősödött, több kar is átköltözött a Zimbra rendszer alá a 

korábbi helyi kari levelező rendszerekből. Hatékonyabb lett a levelezés üzemeltetése, a 

felhasználók egységes eljárásrend alapján, ugyanolyan feltételekkel kapják a szolgáltatást.  

Folytatódott az egyetemen a korábban elindult web konszolidációs folyamat. Az új egységes 

webes megjelenés és Drupal 7 alapú webes platform kialakítása megtörtént, az intézeti és kari 

weboldalak átállítása folyamatosan történik. Az egyetem központi weboldalának a teljes 

megújítása és Drupal 7 alapra helyezése is elkezdődött, melynek lezárása 2016 közepén 

várható. Ugyancsak a teljes klinikai web lapok megújultak, a korábbi külső szolgáltatás 

felmondásra került. 

A 2014. őszén kezdődött egyetemi mobil alkalmazás fejlesztése eredményes volt, 2015 

folyamán éles üzembe állt az első fázisban elkészült promóciós alkalmazás. A második 

fázisban készülő, személyre szabott információkat kínáló alkalmazás fejlesztése is jól halad, 

ez 2016 első felében várhatóan szintén elindul. Az alkalmazások Android és iOS rendszerű 

készülékeken érhetők el. 2015-ben indult egy másik nagyon hasznos mobil alkalmazás, amely 

a látássérültek egyetemi épületekben történő tájékozódását hivatott segíteni egy hangos 

térképpel. 

Az egyetemi hallgatók számára elérhető Office365 szolgáltatást (ebben valósítjuk meg a 

hallgatók egyetemi levelezési rendszerét) 2015-ben sikerült kiterjeszteni az oktatókra is, akik 

ilyen módon ugyanúgy élvezhetik az ott elérhető alkalmazásokat és szoftver letöltéseket saját 

egyetemi azonosítójukkal. 
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E-learning, távoktatás 

2015-ben folytatódtak a korábban megkezdődött e-learning központosítási törekvések: az 

ISZK új szolgáltatásaként elindult az egyetem központi e-learning szervereként szolgáló 

elearning.unideb.hu, illetve az elektronikus vizsgáztatáshoz korszerű és biztonságos felületet 

biztosító exam.unideb.hu Moodle portál. Új, korszerű, virtualizált szerverkörnyezetbe 

költözött a tavoktatas2.med.unideb.hu (2016. februárjától elearning.med.unideb.hu címen 

érhető el) oldal is, amely elsősorban az Általános Orvostudományi Kar e-learning igényeit 

szolgálja ki.  

Az ISZK kiemelt szolgáltatási területként kezeli az egyetemi e-learning fejlesztését, ezért 

2015-ben két főre bővült a dedikáltan ezzel a területtel foglalkozó munkatársak száma. 

Szorosabbra vontuk a szakmai kapcsolatokat az egyetemi könyvtár (DEENK) munkatársaival 

is, akik egyedi fejlesztésekkel (pl. Neptun - Moodle integráció), illetve egy hosszabb távú 

projekt keretében a hallgatók archív e-learning kurzusokhoz való hozzáférésének 

biztosításával segítik a központi szolgáltatásokat. 

Az év végén döntés született az elektronikus vizsgáztatás szélesebb körben való elterjedését 

elősegítő e-learning vizsgatermek kialakításáról. Az első ilyen terem kialakítása 2016. első 

felében várható a Kassai úti campus területén, amit a tervek szerint további termek 

követhetnek a többi campuson.  

A technikai és infrastrukturális háttér kialakítása mellett fontos szerepet kap a  tananyagok 

fejlesztésének segítése, és módszertani támogatása is. Rendszeresen tartunk e-learninghez 

kapcsolódó tájékoztatókat az egyes karokon és intézetekben. Azon oktatók számára, akik már 

rendelkeznek e-learning tapasztalattokkal kezdeményeztük egy rendszeres szakmai fórum 

összehívását, amely lehetőséget biztosít a tapasztalatcserére. A korszerű, médiaelemekben 

gazdag elektronikus tananyagok létrehozásában támogatást nyújt a 2015-ben létrejött 

Multimédia Kompetencia Központ is, amelynek eszközparkja, és a jelentős szakmai 

tapasztalattal bíró kollégái segítik az oktatók tartalomfejlesztési munkáját. 

SAP rendszer működési hatékonyságának növelése és funkcióbővítése 

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

szervek gazdálkodási elszámolási rendje, ami az egyetemi SAP rendszerben egy új 

gazdálkodási modell bevezetését eredményezte. Ezt követően 2015-ben középpontba került 

az új modellnek megfelelően működő rendszer törzsadatainak felülvizsgálata, racionalizálása, 

a rendelkezésre álló rendszerfunkciók és eszköztár bővítése, a felhasználói hibázási 

lehetőségek csökkentése, valamint a munkavégzés hatékonyágának növelése.  

Az új gazdálkodási modellben 2015 első negyedévében sikeresen megtörtént az első 

gazdasági évzárás, évváltás és beszámoló készítés, amihez több új egyedi fejlesztést is éles 

üzemi használatba vettünk (egyenlegközlő levél, időbeli elhatárolás, év végi értékvesztés és 

árfolyam különbözet könyvelés, pénzügyi számviteli és költségvetési számviteli számlák 

zárása és nyitása).  

Ezzel párhuzamosan végrehajtottuk a nyilvántartott szervezetek, leltárkörzetek, pénzügyi 

központok és költséghelyek tisztítását, racionalizálását, átkódolását. Átvezettük a 

kormányzati funkciókra és államháztartási szakfeladatokra vonatkozó jogszabályok 2015. 

január 1-én hatályba lépett változásait. Majd a rendszerben létrehoztuk az új törzsadat 

struktúrát, és évváltáskor megtörtént az érintett bizonylatok újrakönyvelése az új törzsadat 

kódokkal.  

A 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet ún. dobozos szoftverekre vonatkozó előírása 2015-től 

jelentősen korlátozta a költségvetési számviteli főkönyvi számlák alábontásának szabadságát, 
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ami jelentősen befolyásolta a könyvelési algoritmusokat is. Ennek következtében szükségessé 

vált az SAP rendszerbe beépített összes automatikus levezetési, ellenőrzési és könyvelési 

szabály felülvizsgálata és újraépítése. 

 2015 folyamán az SAP rendszerben az előbbi bekezdésekben foglaltakon kívül még az alábbi 

előrelépések történtek:  

 az előirányzat felhasználás kezelésének finomhangolása,  

 a munkaruha és a védőruha speciális követelményeknek megfelelő 

nyilvántarthatósága,  

 ÁFA bevallás továbbfejlesztése,  

 analitikus előleg folyamatok kialakítása,  

 több tételes vevői számla tömeges kiállíthatósága,  

 pénzügyi központban, költséghelyben és kontrolling rendelésben a szakfeladat kód és 

a COFOG kód automatikus levezetése,  

 KVM kötelezettségvállalás rögzítésnél főkönyv levezetése pénzügyi tételből, valamint 

az adókód listarögzítésnél való megadhatósága, 

 szállítói analitikus riport kibővítése meghatározott szelekciókkal, oszlopokkal, 

 pályázatos számlák esetén a számlakísérő űrlap tartalmának kiegészítése tételszintű 

kontírozási adatok alapján, 

 SAP tartalékrendszer igény szerinti létrehozhatósága tesztelési vagy rendszer 

helyreállítási célból, ami a produktív SAP rendszerrel azonos adattartalommal és 

beállításokkal rendelkezik. 

 

SAP üzemeltetés színvonalának növelése 

2015-ben létrejött az SAP előírásoknak, ajánlásoknak megfelelően működő szervezeti egység, 

az SAP Kompetencia Központ (CCOE) 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. Az új szervezeti egység nemzetközi SAP 

minősítést (Primary Certification) is szerzett. Éles üzemi használatba vettük a színvonalas 

SAP üzemeltetéshez szükséges SAP Solution Manager rendszert, valamint megvalósult a 

dolgozók és az oktatók SAP képzése. Ennek eredményeként az Egyetem átvette a külső 

szolgáltatótól az SAP üzemeltetési feladatok meghatározó részét, és egy jóval szűkebb 

tartalmú üzemeltetés támogatási szerződést kötött. Ezzel megfelezte az SAP üzemeltetéséért 

korábban fizetett havidíjat. Az üzemeltetés átvételének pozitív hatásai az alacsonyabb 

üzemeltetési költségek mellett a kevésbé összetett bejelentések gyorsabb kezelésében, 

lezárásában, valamint a hibás könyvelést eredményező rendszerhibák számának 

csökkenésében jelentkeznek.  

Elektronikus ügyintézési lehetőségek bővítése egyetemi fejlesztésekkel 

Az SAP Kompetencia Központ 2015 folyamán több új elektronikus ügyintézési alkalmazást 

hozott létre vagy fejlesztett tovább. 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 elkészült az SAP-s oktatások 

menedzselését végző SAPortál rendszer és az elektronikus ügyviteli rendszerekben 

jogosultsággal rendelkező felhasználók kezelését végző Jogosultság-nyilvántartó rendszer. 

Az előbb említett projekt keretében létrejött még az előirányzat módosítás folyamatát 

támogató Előirányzat-kezelő rendszer, az SAP-s könyvelési objektumok létrehozásának 

folyamatát támogató Törzsadat nyilvántartó rendszer, valamint továbbfejlesztettük a 

Gazdasági társaságok nyilvántartó rendszerét. A Központ az előbb említett pályázaton kívül 
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is végzett szoftverfejlesztési feladatokat, amelyek közül a legjelentősebb a külföldi 

kiküldetések kezelésére létrehozott Utazásszervezési rendszer.  

Egyéb program-, portálfejlesztések 

Hangmap Unideb 

Elkészült egy olyan telefonos alkalmazás, amelynek használatával elsősorban a vakok és 

gyengén látók Debreceni Egyetemen belüli eligazodásban, hangos térkép formájában segít. 

Az alkalmazás ingyenesen letölthető, használható mind iOS, mind pedig Adroid operációs 

rendszerű készülékekhez. Ezen felül tartalmazza a Debreceni Egyetem fontosabb 

elérhetőségeit, linkjeit, az ambulanciák rendelési időpontjait és a webes regisztrációhoz kötött 

helyszínek és terápiák elérhetőségeit. Sikerült regisztrálnunk a jelentősebb szolgáltatókhoz, 

így IOS és Android oldalról is Debreceni Egyetemi applikáció alatt található az alkalmazás és 

tölthető le. 

ŐrSzem program 

Az Őrszem program a telefonközpontokon keresztül történő hívások hívásrekordjainak 

meglétét, méretét ellenőrzi, mely a vezetékes telefondíj elszámolásának az alapjait képezik. 

Probléma esetén SMS-t küld így biztosított, hogy az adatgyűjtés folyamatos legyen, s hiba 

esetén azonnali jelzést kapjunk a hiba mihamarabbi elhárítása érdekében. 

MobiDiK 

A mobil- és a vezetékes elszámolásokba bekerült a "KeretKölt Betölt" munkalap, ami 

adókódokkal, főkönyvi számokkal és egyéb olyan dolgokkal egészült ki, ami a pénzügy 

munkáját segíti. Külön kezeli az adóköteles és nem adóköteles díjakat, járulékokat stb. 

A programüzemeltetés átadásának előkészítéseként számos felhasználóbarát, illetve 

hibakezelő eljárás került beépítésre. 

TeleDíj 

A vezetékes telefondíj elszámoló program számos felhasználóbarát funkcióval bővült, illetve 

hibakezelő eljárás került beépítésre. 

Vizsgabeosztás program 

A Pathológia Intézet számára készült el a Vizsgabeosztás program, ami a Neptunból letöltött 

hallgatói adatokat felhasználva a hallgatókat vizsgáztatókhoz rendeli szakjuk, nyelvük 

alapján, figyelembe véve, hogy kinél tettek sikertelen vizsgát. 

MediPosting 

A MediPost elszámolási rendszeréből kinyert adatokat a pénzügy számára feldolgozható 

formába alakító program. 

Tárgyi eszköz kimutató 

A tárgyi eszköz kimutató (EszKimó) program továbbfejlesztése felhasználói igényekhez 

igazodva.  

TeleServ 

Létre lett hozva a teleserv.unideb.hu kiszolgáló, melynek elsődleges funkciói a SFTP 

kiszolgáló, Fájlmegosztás, Terminál szerver.  

Az SFTP kiszolgáló a hívásrekordok gyűjtésére lett kialakítva. A hét telefonközpontunkból 

Av2, Av7, AvM, Ci2, Ci3, Er5, Si8 a SorosGyűjtő program segítségével nyerjük ki és 

továbbítjuk minden órában a hívásrekordokat erre a kiszolgálóra. 
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A fájlmegosztás elsősorban a mobil-, wifi és vezetékes elszámolásokkal kapcsolatos fájlokra 

vonatkozik. A dolgozói megállapodásokat, szolgáltatói számlákat és kimutatásokat, 

elszámolásokat nem kell email-ben küldözgetni, az arra jogosultak hozzáférhetnek a 

megosztott mappákból. 

A távoli asztali kiszolgáló lett a gyűjtőhelye a vezetékes, mobil telefon- és hozzátartozó 

segédprogramok, wifi elszámolás, vizsgabeosztás programoknak. A virtuális környezetben 

kialakított rendszer nagyobb biztonságot, könnyebb kezelhetőséget biztosít. 

TeSzLa 

A vezetékes elszámolások táblázatos kimutatásai felkerültek a saját fejlesztésű portálra (a 

teleportálra), minden tanszék letöltheti a számlarészletezőit, melyből pontosan látható, miből 

tevődött össze az adott hónapra kiszámított telefonköltség. 

Webáruház, uni-pro, titesz 

A webáruház, uni-pro portálok aktualizálásai, frissítései. Titesz adatainak, szolgáltatásainak 

költöztetése, archiválás. 

Az egészségügyi informatikai rendszer támogatása 

Szerver és alrendszer szolgáltatások monitoring rendszere 

Kialakításra került a betegellátási rendszereket, az eMedsolution (medikai) és a Glims 

(laboratóriumi), üzemeltető szerverszolgáltatások és egyéb külső szolgáltatók által 

üzemeltetett, kapcsolódó alrendszerek kommunikációjának monitoring rendszere, mely az 

egyetem számára felügyeleti jogkört biztosít a szolgáltatások elvárt SLA szintjének 

biztosításában.   

A szerverszolgáltatások kétoldalú monitorozásának (egyetemi és szolgáltatói) 

megvalósításával megtörténik a mérések elemző összevetése.  

Hozzáférhetővé vált a webes felületű medikai rendszer funkcionalitásának monitorozására és 

elemző kimutatások készítésére szolgáló, grafikus felügyeleti rendszer. A rendszer a 

funkcionalitás felhasználók által történő elérhetőségét, valamint performancia, statisztikai és 

gyakorisági mutatókat szolgáltat. 

Egységes informatikai rendszer kialakítása 

Az egységes informatikai rendszer kialakítására való integrációs törekvés jegyében, ebben a 

tanévben nagyrészt lezajlott a Pathológia Intézet programrendszerének teljes migrációja az 

eMedsolution rendszerből a Glims laborinformatika rendszerbe. Elkezdődtek az egyeztetések 

az Orvosi Mikrobiológia Intézet munkafolyamat-támogató rendszere bevonásának 

befejezésére is az egységes laboratóriumi rendszerbe. 

Élelmezési modul bevezetése 

Az eMedolution rendszerben az év elejétől fokozatosan, az összes klinikára kiterjedően került 

bevezetésre az élelmezési létszám és terápiás adatok elektronikus nyilvántartására és 

továbbítására szolgáló élelmezési modul, mely szakmai felügyeletét a Dietetika Szolgálat látja 

el. A betegélelmezést végző Bükkvidéki Zrt. QuadroByte élelmezési rendszere illesztett 

kapcsolaton keresztül, ütemezetten fogadja a medikai rendszerből érkező élelmezési adatokat. 

Az élelmezési modul kapcsolatrendszerének támogatására, a QuadroByte rendszer Klinikai 

Központ WIFI rendszerébe történő integrálásával az osztályos terápiás élelmezési adatok 

helyszíni rögzítése, feldolgozása válik lehetővé a dietetikus szakemberek számára. 

  



 

62 
 

Ágymelletti labordiagnosztikai mérőműszerek illesztése 

Megvalósult több fekvőbeteg ellátó klinikán az ágymelletti labordiagnosztikai mérőműszerek, 

a GEM-3500 típusú vérgáz-analizátorok medikai rendszerhez történő illesztése. Ezáltal a 

mérőműszerek akár naponta, többször elvégzett vizsgálati eredményei online kapcsolaton 

keresztül kerülnek továbbításra, mely adatok folyamatos információt nyújtanak a beteg 

állapotáról a kezelőorvos számára a medikai rendszerben.  

Egészségügyi Vezetői Információs Rendszer (EVIR) bevezetése 

Az EVIR, bevezetésének célja az, hogy lehetőleg teljes körű beteginformáció és elszámolási 

adat legyen elérhető az Egyetem számára, melyet megfelelő biztonsági intézkedések, 

betegjogi szabályok betartásával, szabadon felhasználhat a betegellátás színvonalának 

növelése érdekében.     

A bevezetésre került az EVIR egy Pentaho üzleti intelligencia platform alapon kifejlesztett 

riportozó, elemző adatbányász szolgáltatás. A szolgáltatás keretén belül első ütemben 

kialakításra került a finanszírozási jelentések feldolgozására alkalmas adattárház, valamint 

megtörténtek az előkészületek az orvosszakmai beteginformációk feldolgozását támogató 

adattárház felépítésére. 

DEKa kártya 

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

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

tovább lehet bővíteni. Az egész rendszer alapját az ISZK üzemeltetésében lévő LDAP 

központi felhasználó azonosító rendszer biztosítja. 2015. év folyamán a DEKa kártya rendszer 

saját kezelésbe vétele sikeresen megtörtént. Az új egyetemi rendszer jóval kényelmesebb és 

gyorsabb ügyintézést tesz lehetővé, mint az előző. A kártya életciklus kezelés sokkal 

átláthatóbbá vált, az egyedi kártyagyártási folyamat nagyságrendekkel egyszerűsödött és 

gyorsult. A 2015/2016. tanév első éveseinek kártyaigénylését már ezzel a rendszerrel kezeltük 

le és biztosítottunk több mint 4000 hallgatónak a kártyát. Év végéig a tömeges kártyagyártási 

modul is elkészült, így az egységes egyetemi kártya saját fejlesztési és üzemeltetési 

kompetenciájával megszűnt a kiszolgáltatottságunk. A tömeges kártyagyártásra nyomda 

szerződéses hátteret és a titkosítási eljárások miatt a Netlock szerepét kell időnként igénybe 

venni, egyébként az egyetemi DEKa fejlesztő és menedzsment team képes a folyamatos 

fejlesztésre és működtetésre. A változásokat lekövető kártyaszabályzat módosítását is el kell 

végezni, valamint javaslatot tettünk az új DEKa kártya designra dolgozói és hallgató kártya 

kategóriában. Ezt a szenátus elfogadta. Az arculatú kártyákat a 2016/2017. tanév tömeges 

kártyagyártásánál kezdjük majd el alkalmazni. 

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, 2015-

ben a Sárospatakon megszervezett Networkshop-on, az egyetem informatikai rendszerének 

országosan kimagasló szolgáltatásait bemutató előadásokkal vettünk részt. Ez további 

szakmai és fejlesztési lehetőségeket vonz maga után. 
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2.3.3. Sport, kultúra 

A Debreceni Egyetem sportéletének szervezését, vezetését 2015. szeptember 1-ig a 

Sportközpont (SK), majd szeptember 1-től a Sporttudományi Koordinációs Intézet (STKI) 

látja el. Az SK és az STKI végzi az oktatási feladatok összehangolását, az egyetemi 

sportrendezvények szervezését és a Debreceni Egyetemet képviselő sportolók 

versenyeztetését a Magyar Egyetemi - Főiskolai Országos Bajnokságokon (MEFOB). 

Az SK és az STKI a tavaszi félévben 198, az őszi félévben 197 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 4.200 magyar és 1000 külföldi hallgató 

tudja a tanórákon teljesíteni a testnevelés óra tantárgy követelményeit. 

Ebben az évben 36 rendezvényt szervezett az SK és az STKI, a Debreceni Egyetem Hallgatói 

Önkormányzatával és a Hallgatói Sportirodával közösen, amelyen kb. 5000 hallgató vett részt. 

A Rektor Úr által kiírt sportösztöndíj pályázatra az idei évben 336 pályázat érkezett be, 

amelyből 158 fő a DEAC sportolója volt. 

2015-ben egy MEFOB döntőt rendeztünk vívás sportágban. Az év során 30 MEFOB 

versenyen vettünk rész, ahol 402 hallgató képviselte az egyetemet. A MEFOB versenyeken 

13 arany, 16 ezüst, 12 bronzérmet szereztünk. 

Az Egyetem férfi kosárlabdacsapata indult az International Student Basketball League 

nemzetközi kosárlabda kupában, ahol részt vett a moszkvai négyes döntőben. 

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.) Szenátusi határozat alapján – a 

Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központja részeként létrehozott Alumni Központ 

tevékenysége két fő terület köré szerveződik: az egyik az egyetem beiskolázási központi 

rendezvények szervezése, a másik pedig az intézmény alumni tevékenységének 

megszervezése. 

Beiskolázási rendezvények 

A Központ feladatai közé tartozik a központi beiskolázási rendezvények, programok 

koordinálása, azaz a Szülői Fórumnak és a DExpo-nak a megszervezése, illetve az Educatio 

Kiállításon az intézményi megjelenés szervezése. 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 (2015. január 22–24.) évről évre egységes megjelenéssel vesz részt a 

Debreceni Egyetem a Hallgatói Önkormányzattal együttműködve, 2015-ben már nyolcadik 

alkalommal. A HÖK képviselőivel való közös munka eredményeképpen kialakítottuk azt az 

egységes arculatot, ami minden évben jól felismerhetővé teszi az egyetemet. A Debreceni 

Egyetem ebben az évben 36 m2-es önálló „sziget” standon mutatta be 14 karának felvételi 

kínálatát. A háromnapos rendezvény során a stand látogatottsága a középső, pénteki napon 

volt a legnagyobb, összességében népszerű volt az intézmény standja. 
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Szülői Fórum 

A 2015-ös év felvételi újdonságairól, a Debreceni Egyetemen induló szakokról, a 

tanárképzésről és a Hallgatói Önkormányzat felépítéséről, munkájáról, a hallgatói életről, 

kollégiumi, szórakozási lehetőségekről is szó volt a 2015. február 4-i beiskolázási fórumon, 

melyen több, mint száz érdeklődő diák és szülő vett részt. 

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.   

DEjárat 

A Debreceni Egyetem új komplex beiskolázási és alumni programja a DEjárat. Első 

alkalommal az intézmény 2015. november 27-én Hajdúnánáson mutatkozott be. A város 18 

ezres lakosságának több mint tíz százaléka kötődik valamilyen módon a Debreceni 

Egyetemhez. A leendő gólyák először az egyetemen zajló tanárképzéssel ismerkedhettek meg, 

majd színes programokkal mutatkozott be a 14 kar. A rendezvény 

„Kutatás+Fejlesztés+Innováció” című kerekasztal beszélgetéssel folytatódott, amelyen az 

ipari és gazdasági lehetőségeket vitatták meg a területek szakértői. Az egész napos rendezvény 

Alumni esttel zárult. 

DExpo 

Ismét rekord számú látogatót vonzott 2015. november 18–19-én a DExpo, ami mára a 

Debreceni Egyetem országosan ismert és elismert beiskolázási programja. A jubileumi tizedik 

alkalmon a látogatók száma elérte a 4630 főt. Köszönhetően a több határon túli rádióban 

leadott reklámnak, egyre többen vettek részt a határon túlról is. 2015-ben 2926 kérdőívet 

töltöttek ki a Debreceni Egyetemre ellátogató középiskolások, amelynek kiértékelését minden 

évben eljuttatjuk a karoknak. Ebben az évben a központi beiskolázási kiadványunk, az IDE – 

Információk a Debreceni Egyetemről című kiadványban a szolgáltatások kaptak nagyobb 

hangsúlyt. 

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 

Az egyetemek, főiskolák az utóbbi években kiemelten foglalkoznak a végzett hallgatóikkal. 

Ez nemcsak az intézmények presztízsét növeli, hanem jelentős szerepe van a beiskolázási és 

a karriertámogatási programokban is. 
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Toborzás 

Az Egyetem Alumni Közösségének toborzását a nyári és téli záróvizsgák alkalmával oktatók 

bevonásával végezzük, kiegészítve a doktor- és díszdoktoravató ünnepségeken, évfolyam-

találkozókon, nyugdíjas találkozókon való megjelenésünkkel. A központ honlapján 

(www.alumni.unideb.hu) folyamatos lehetőséget biztosítunk online regisztrációra leendő 

tagjaink számára. 

Kapcsolatrendszer kialakítása 

Az Alumni Központ munkatársai évfolyam-, és nyugdíjas találkozókon is részt vesznek, 

amelyekről folyamatosan tudósítunk a különböző 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. 

Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a hazai felsőoktatási intézmények alumni szakembereivel. 

Munkatársaink több hazai konferencián (2015. április 15. „Alumni rendszerek a 

nemzetköziesítés szolgálatában”, Szeged; 2015. június 23–24. „Felsőoktatási 

nemzetköziesítési törekvések itthon és külföldön”, Pécs) vettek részt. 

A Campus Hungary ösztöndíj program rövid tanulmányút felsőoktatási munkatársaknak kiírt 

nyertes pályázatnak köszönhetően a központ egyik munkatársának lehetősége nyílt arra, hogy 

Portugáliában erősítse a Debreceni Egyetem kapcsolatrendszerét. 2015. május 26–30. között 

a Portói Katolikus Egyetem School of Economics and Management szervezeti egységénél 

tanulmányozta az egyetemi alumni tevékenységét. 

„DE Alumni Díj 2015” 

A Debreceni Egyetem Alumni Központja 2015-ben először hirdetett pályázatot azon 

szervezetek részére, amelyek az Egyetemmel szoros tudományos és/vagy szakmai kapcsolatot 

ápolnak, támogatják céljainak megvalósítását és kiemelt foglalkoztatói a Debrecenben végzett 

hallgatóknak. A felhívásra három nagyvállalattól (Generali Biztosító Zrt, Richter Gedeon 

Nyrt., TEVA Gyógyszergyár Zrt.) érkezett pályázat. A bíráló bizottság egyhangúan a TEVA 

Gyógyszergyár Zrt.-nek ítélte az Alumni Díjat, melyet a hozzátartozó oklevéllel a nyertes 

ünnepélyes keretek között vette át a 2015. szeptember 6-i tanévnyitó ünnepségen.  

Rendezvények 

Alumni Találkozó (május 16.) 

Bográcsozással, index aláírással, Alma és Dió Klubos "bulival" várta az Alumni Központ 

2015. május 16-án az egykori egyetemistákat a Klinika moziban. Tanárok és diákok, idősek 

és fiatalok, bölcsészek, biológusok, orvosok, vegyészek és közgazdászok, néhány éve és több 

évtizede végzettek is ellátogattak a rendezvényre.  

Iciri-Piciri alumni (május 30.) 

Idén már második alkalommal rendeztük meg a Családi Nap keretében az „Iciri-Piciri 

Alumni” programunkat 2015. május 30-án, melynek célcsoportja az Alumni Közösség 

tagjainak gyermekei voltak. A programot a DEMEK munkatársaival közösen a Nagyerdei 

Kultúrparkban rendeztünk. Az eseményre 500 résztvevő regisztrált.  

Halottak napi megemlékezés (november 3.)  

Az előző évek hagyományainak megfelelően az Alumni Központ szervezésében tartottuk a 

halottak napi megemlékezést az Egyetemi Templomban, ahol az elmúlt egy esztendőben 

elhunyt egyetemi dolgozókra és hallgatókra emlékeztünk. 
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Szolgáltatások, kedvezmények 

Az Alumni Központ évről évre igyekszik segíteni tagjainak, hogy egy-egy kulturális 

programon kedvezményesen vehessenek részt. Ebben az évben tagjainknak az alábbi 

programokon volt lehetőségük kedvezményt igénybe venni: 

Debreceni Nyári Színházi Esték; Campus Fesztivál; Zamat Pálinka és Pároskolbász Fesztivál; 

Boggie koncert. 

Egyetemi Élet, DEjaVu  

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 nyolc kiadással 

büszkélkedhet, a növekvő taglétszámnak köszönhetően decemberben a nyolcadik szám már 

12.000 példányban jelent meg. A magazin - amelynek rendkívül pozitív a fogadtatása – PR 

hatása mellett intézményi identitás-erősítő szereppel is rendelkezik. 

Honlap, Facebook oldal 

A központ folyamatosan frissített honlapján (www.alumni.unideb.hu) olyan adatokat, 

információkat szolgáltatunk, amelyek megerősítik a végzettek alma materhez 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.  

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. 2015. december 31-én járt le a szerződésük, miután 

egyikük egyetemi alkalmazottként történő foglalkoztatására nyílt lehetőség. 
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A Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ működése 

 

Mentálhigiénés konzultációs szolgálat 

A DEMEK épületében a szorgalmi időszak minden munkanapján hétfőtől csütörtökig 8-18 

óra között, vizsgaidőszakban 8-16 óra között, míg pénteken 14 óráig van lehetőség a 

szolgáltatás igénybe vételére. A Böszörményi úti Campuson található Mentálhigiénés 

Szolgáltató Irodában hétköznaponként 10 és 12 óra között van lehetőség bejelentkezésre. 

26. Táblázat:  A konzultáción részt vett hallgatók kari megoszlása 2015. évben        Me: fő 

Karok megnevezése Fő Fiú Lány 

Állam- és Jogtudományi Kar 11 3 8 

Általános Orvosi Kar 18 4 14 

Bölcsésztudományi Kar 62 13 49 

Fogorvostudományi Kar 2 0 2 

Gazdaságtudományi Kar 35 11 24 

Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 1 0 1 

Gyógyszerésztudományi Kar 3 0 3 

Egészségügyi Kar 0 0 0 

Informatikai Kar 13 11 2 

Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és 

Környezetgazdálkodási Kar 
39 14 25 

Műszaki Kar 6 5 1 

Népegészségügyi Kar 3 0 3 

Természettudományi és Technológiai Kar 35 9 26 

Zeneművészeti Kar 6 2 4 

Összesen 234 72 162 

 

 

3. Ábra:  Mentálhigiénés konzultáción részt vett hallgatók kari eloszlása 

Ebben az évben összesen 234 fő vett részt a mentálhigiénés konzultációs szolgálatban az 

egyetemi hallgatók és dolgozók közül.  

http://www.unideb.hu/portal/hu/phone_book/tree/32#dg32
http://www.unideb.hu/portal/hu/phone_book/tree/29#dg29
http://www.unideb.hu/portal/hu/phone_book/tree/9#dg9
http://www.unideb.hu/portal/hu/phone_book/tree/36#dg36
http://www.unideb.hu/portal/hu/phone_book/tree/19#dg19
http://www.unideb.hu/portal/hu/phone_book/tree/19#dg19
http://www.unideb.hu/portal/hu/phone_book/tree/43#dg43
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Tréningek 

Az egészségfejlesztés új módszerei 

Ez a két napos tréning az egészség, illetve egészségfejlesztés témáira helyezi a hangsúlyt. A 

tréning az alábbi témákat öleli fel: egészség és egészségfejlesztés lehetőségei, stressz, 

stresszkezelés, szorongásoldás, konfliktuskezelés, elfogadás, előítéletesség, és a 

beilleszkedés. A tréningen összesen 72 fő vett részt. 

Személyes hatékonyság fejlesztése 

Az önmegismerés, a kommunikáció, az önképviselet (asszertivitás), a probléma és konfliktus 

felismerése és feloldási lehetőségek témakörökben, strukturált gyakorlatokkal, ismeretet, 

tapasztalatot szerez a hallgató saját erőforrásainak feltérképezéséhez, azok hatékony 

működtetéséhez. 

Relaxációs csoport 

A relaxációs csoport célja a stressz, szorongás érzések oldása, megfelelő kezelése, mely a 

kismamák és dolgozók részére került megrendezésre. A csoportot egy autogén tréner tartotta, 

összesen 9 alkalommal, 14 fő vett részt rajta. 

DEÁK (Debreceni Egyetemisták Álláskereső Klubja) 

A DEÁK-ot minden évben az adott tanév végén szervezzük meg, a végzős hallgatók számára. 

Így egy kis eligazítást tudunk nekik nyújtani a álláskeresés olykor rögös útján is. Ezzel a céllal 

indul el idén is az Álláskeresési tréning, melyet 2015. június 30. és 2015. július 2. között 

szervezünk meg. A tréningen a résztvevőkkel az önéletrajzírás, motivációs- és kísérőlevél 

mintákat, állásinterjú kritériumait beszéljük meg, illetve olyan feladatokkal foglalkozunk, 

amelyek hozzájárulnak a hallgatók jobb önismeretéhez és ezáltal a sikeresebb álláskereséshez 

is. A hallgatók az utolsó napon egy próba állásinterjú keretében próbálhatják ki a tréningen 

megszerzett ismereteiket. 

Stressz – és konfliktuskezelési tréning 

A 2015-ös évben Stressz- és konfliktuskezelési tréninget indítottunk a hallgatók számára, 

hogy az előttük álló problémákkal, felmerülő nehéz kérdésekkel könnyebben, nagyobb 

akadályok nélkül tudjanak megküzdeni. A legtöbben azzal az elhatározással érkeztek a 

tréningre, hogy úgy érzik, nagyon sok stressz éri őket, vagy a vizsgák, megpróbáltatások során 

nehezebben boldogulnak, ezért mindenképpen hasznosnak tartották ezeket az alkalmakat. A 

tréningeken 30 hallgató vett részt. 

Rendezvények 

Családi jégkarnevál  

Ebben az évben a családi jégkarnevál 2015. március 8-án került megrendezésre az egyetemi 

dolgozók és családjaik részére a Debreceni Jégcsarnokban. A rendezvényen az egész 

délelőttön át tartó korcsolyázáson kívül a családok részt vehettek családi váltóversenyen, jég 

gokartozáson, kapura lövésen, illetve a gyermekek számára arcfestésre is volt lehetőség. A 

rendezvényen 400-450 fő vett részt. 

  



 

69 
 

ÉPEN Napok (’Értünk Prevenciós Egyetemi Napok’) 

Az ÉPEN Napokat minden évben a DEHÖK Sport- és Egészségügyi Bizottság szervezi, azzal 

a céllal, hogy a hallgatókat egy kicsit közelebb hozza az egészséges táplálkozáshoz és 

életmódhoz. 2015. március 23-26. között került megrendezésre az elmúlt félév során az 

ÉPEN, amelyet a Debreceni Egyetem négy különböző karán tekinthettek meg az érdeklődők: 

Műszaki Karon, Böszörményi úti Campuson, a Főépületben, és az Informatikai Karon. A 

DEMEK részéről a Hotel Mentál Kortárs Segítő Csoport tájékoztatta, segítette az oda 

látogatókat különböző kérdőívekkel: Rövid stressz kérdőív, Evés Zavarok teszt, Problémás 

internethasználat, Önbizalom kérdőív. A rendezvényen naponta kb. 30-45 látogató jelent meg 

a központ standjánál.  

Állásbörze 

Az állásbörze 2015. április 22-én került megrendezésre a Debreceni Egyetem Főépületében, 

ahol az alábbi szolgáltatásokat nyújtottuk az érdeklődők számára: 

Karrier konzultációt tartottunk, melynek során lehetőség volt az egyén szakmai 

érdeklődésének, képességeinek és készségeinek a feltérképezésére, illetve az egyén személyre 

szabott karrierprofiljának elkészítésére, melynek során pontosabb képet kaphatunk a kliens 

szakmai határairól. Ebben segítségünkre van az egyéni konzultáció, a kortárs konzultáció, a 

próba állásinterjú és különböző tesztek felhasználása. 

Próba állásinterjúkat tartottunk, amely lehetőséged ad a hallgatók, és leendő munkavállalók 

számára, hogy kipróbálják magukat a munkavállalás kezdeti lépéseiben. 

Helyszíni online szolgáltatásunk alkalmas volt arra, hogy ha bizonyos kérdésekben 

bizonytalanok az érdeklődők, vagy kíváncsiak voltak mások véleményére, egy e-mailes 

kapcsolat során ezt megkérdezhették, elmondhatták problémáikat. 

Kortárs konzultáció során lehetőség volt kortárs pszichológia szakos hallgatókkal konzultálni 

a bennünk felmerülő kérdésekről, problémákról. A korosztálybeli egyezés segít abban, hogy 

jobban el tudjanak igazodni a világban és könnyebben megértsék egymást. 

Az állásbörzén összesen 14 hallgató vett részt a próba állásinterjúkon, illetve 38 hallgató 

érdeklődött egyéb szolgáltatás iránt. 

Családi Nap 

A családi nap ebben az évben is a gyermeknap időszakában, 2015. május 30-án került 

megrendezésre a Nagyerdei Kultúrparkban. Az érdeklődők Tompeti és Barátai koncerten 

vehettek részt, látványetetés és szakvezetéses sétán ismerhették meg az állatkert lakóit, illetve 

aszfaltrajzversenyen nyerhettek értékes nyereményeket. A gyermekek arcfestésen is részt 

vehettek. A rendezvényen 359 fő vett részt, a négy év alatti gyermekekkel együtt 405 

résztvevővel számolhattunk. 

DEXPO 

A DEXPO 2015. november 18-19-én került megrendezésre a Debreceni Egyetem 

Főépületében, ahol az alábbi szolgáltatásokat nyújtottuk az érdeklődők számára: 

Információkkal, programokkal, mini tréninggel készültünk, melynek során lehetőség volt a 

diákok szakmai érdeklődésének, képességeinek és készségeinek a feltérképezésére. 

Érdeklődhettek a nálunk található programokról, illetve a fogyatékossággal élő hallgatók 

információt kaphattak a szolgáltatásainkról. 
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XIII. Mentálhigiénés Egyetemi Napok 

Szociális ellátással foglalkozó szervezetek szakmai konferenciájával, nyilvános, a 

menekültkérdéssel foglalkozó előadással, interaktív színházi társasjátékkal, tréningekkel és a 

hagyományos labdarúgó kupával várta a Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és 

Esélyegyenlőségi Központ (DEMEK) október 6-13. között az érdeklődőket nyilvános és 

ingyenes nagyrendezvényén. Bartha Elek oktatási rektorhelyettes a Mentálhigiénés Egyetemi 

Napok sajtótájékoztatóján felidézte, hogy a Debreceni Egyetem az országban elsőként 

alapított mentálhigiénés központot 2001-ben, sőt a 90-es években egyedüliként Debrecenben 

indult mentálhigiénés képzési program a hazai egyetemek közül. 

A Mentálhigiénés Egyetemi Napokat minden évben az október 10-i mentálhigiénés 

világnaphoz kapcsolódóan rendezi a központ, karöltve a Lelkierő Egyesülettel. 

Az egyetemi hallgatók és a szélesebb nyilvánosság számára is érdekes programokat sikerült 

összeállítani, amelyek mind ingyenesen látogathatók. Újvári Enikő október 7-én a család és a 

karrier összeegyeztetésének dilemmájáról tartott előadást, Hevesi Kriszta 

szexuálpszichológus pedig október 13-án az átalakulóban lévő szexuális kultúra fiatalokra 

gyakorolt hatását elemezte. A mindennapi pénzbeosztásról, arról, hogy miként lehet megélni 

a havi jövedelemből, egy interaktív színházi előadás, a Sociopoly részeseiként bővíthették a 

résztvevők az ismereteiket, akiket a színészek ténylegesen bevontak a játékba október 12-én 

18 órától a Kazánházban. 

A közösségi média hatásai, többek között az online zaklatás jelensége is terítékre került az 

október 9-i konfliktusmenedzsment tréningen, melyet Klausz Melinda, a közösségi média 

specialistája tartott a Mentálhigiénés Egyetemi Napokon, melynek visszatérő programja a 

mentál futball vándorkupa, amin külföldi hallgatók is részt vesznek, idén körülbelül kétszáz 

sportolni vágyó fiatalt jelent meg a DEAC pályán. 

A Mentálhigiénés Egyetemi Napokról a szakmai tanácskozás sem hiányozhat, a szociális 

ellátással foglalkozó szervezetek képviselőinek műhelykonferenciát, az egyetemen tanuló 

fogyatékkal élő hallgatóknak pedig Esélyegyenlőségi Fórumot rendeztek. 

Az egyhetes rendezvény október 6-án 17.30-kor Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő 

előadásával vette kezdetét a Debreceni Egyetem Főépületének Auditorium Maximum 

termében, amely nemcsak a migrációról és politikai következményeiről szólt, hanem olyan 

kérdésekre is rávilágított, amik a mindennapi életünkre is hatással vannak: milyen a 

biztonságérzetünk, hogyan vagyunk más kultúrák elfogadásával, a stigmatizációval, az 

elfogadással? 

Mentálhigiénés filmklub 

A Mentálhigiénés Filmklubot 2002-ben indítottuk és azóta minden évben megszervezzük. A 

filmek vetítése ingyenes, helyszíne a Főépület Aud. Max előadóterme. A filmeket igyekszünk 

úgy összeválogatni, hogy mindig egy aktuális társadalmi problémát dolgozzon fel. A filmek 

vetítése után a nézőknek lehetőségük van egy meghívott szakemberrel (pszichológus, 

mentálhigiénikus, gyógypedagógus, családterapeuta, szociálpolitikus) a filmről és az azzal 

kapcsolatos témakörről beszélgetni. A tavalyi év során összesen 786 hallgató vett részt a 

filmklubon.  

Párkapcsolati Szabadegyetem 

A kurzusként is működő Párkapcsolati Szabadegyetem abból a célból jött létre, hogy a 

hallgatókat közelebb hozza a család, házasság gondolatához és megismertesse velük ezek több 

aspektusát is. A kurzus célja, hogy a hallgatók szélesebb és mélyebb betekintést nyerjenek a 

családi, párkapcsolati rendszerekbe azáltal, hogy azokat több féle szemszögből, de leginkább 
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a rendszerszemlélet keretében tekinthetik meg. Az előadássorozat a tavalyi év során 587 főt 

vonzott témáival. Az előadások mellett a hallgatók 4 alkalommal vehettek részt párkapcsolati 

tréningen, ahová volt, hogy a hallgatók a párjukkal együtt érkeztek. Összesen 42 hallgató élt 

ezzel a lehetőséggel, hogy kisebb csoportban is kipróbálja magát. A kurzust ebben 

kibővítettük azzal a lehetőséggel, hogy a hallgatók párkonzultáción vehetnék részt, amelyet 

összesen 26 hallgató vett igénybe. 

Szemléletformáló, oktató tevékenység 

Fontosnak tartjuk, hogy a mentálhigiénével, illetve a fogyatékossággal kapcsolatban a 

hallgatók ismeretei bővüljenek, és a szemléletük változzon, az alábbi értelmiségi modulok 

kerültek meghirdetésre: 

 A beilleszkedés kihívásai a mindennapokban – mentálhigiénés tréning 

 A társadalom peremén – Társadalmi jelenségek elemzése filmalkotások tükrében. 

 Álláskeresési ismeretek 

 Az egészségfejlesztés új módszerei 

 Együtt vagy külön?! avagy a család, a házasság, a párkapcsolat jelene és jövője  

 Esélyteremtő kapcsolati tréning 

 Személyes hatékonyság fejlesztése 

 

Hotel Mentál Kortárs Segítő Csoport 

A Debreceni Egyetem Kortárs Segítő Csoportja egy pszichológia szakos hallgatókból álló 

önkéntes csoport, amely a Debreceni Egyetem Esélyegyenlőségi és Mentálhigiénés Központ 

támogatásával működik. A csoport célja, hogy szolgáltatásaikkal segítsék hallgatótársaik 

életét. E-mailes kapcsolatfelvétel után, a megbeszélt időpontban várják őket egy jó 

beszélgetésre. A munkájuk önkéntes, mindenki annyit vállal, amennyit szívesen meg tud 

tenni. Tevékenységüket tapasztalt szakemberek támogatják esetmegbeszéléssel, 

szupervízióval. Segítői készségeiket egy tanfolyami képzés keretein belül is fejlesztették. 

„Mozgó - társ" buli segély szolgálat tevékenysége 

A Mentálhigiénés Központ szakemberei által kiképzett hallgatók, akik kortárssegítőként a 

Központ és a Lelkierő Egyesület szakembereivel együttműködve a Lovarda Campus party-jai 

alkalmával teljesítenek ártalomcsökkentő alacsonyküszöbű szolgálatot már hatodik éve. 

A Lovardában és az új egyetemi szórakozóhelyen a HALL-ban 22 Campus Partyn nyújtottunk 

Mozgó- társ Party Service Szolgáltatást (ahol a Mentálhigiénés Központ szakemberei által 

kiképzett fiatal kortárssegítő önkéntesek fogadják a fiatalokat, a szolgáltatás térítésmentes, és 

anonim), ahol kapcsolatot teremtettünk a szórakozó fiatalokkal, ásványvizet, vitamint, óvszert 

osztottunk köztük, biztosítottunk számukra elsősegélyt, józanodásra lehetőséget, pihenési 

lehetőséget, és természetesen krízisintervenciót. Ezen alkalmakkor közel 2000 főt sikerült 

elérnünk. 

A Campus fesztiválon, 2015. július 22-26. között voltunk jelen, a Lelkierő Egyesülettel 

közösen. Kapcsolatot teremtünk a fiatalokkal, beszélgetést kezdeményezünk, teszteket töltünk 

ki a résztvevőkkel és apró ajándékokat (tollak, reklámtárgyak), valamint óvszert osztunk. 

Életfát lehet készíteni, táskát festeni, illetve a gyermekek karkötő készítésben, arcfestésen 

vehetnek részt és kifestőket színezhetnek. Ásványvizet, és vitaminokat adunk azoknak, akik 

a szerhasználat alkalmával rosszul lennének a koncerteken, valamint szakszerű elsősegélyt 

nyújtunk.  
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FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK TÁMOGATÁSA 

Az egyetemmel kötött együttműködési szerződés alapján a Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért 

Egyesület működteti a Támogató Szolgálatot, mely működéséhez az egyetem biztosította a 

gépkocsit. A szolgálat feladata a hallgatók számára a következő szolgáltatások biztosítása: 

szociális ügyintézés, pszichológiai, mentálhigiénés konzultáció, szabadidős tevékenységek 

szervezése, illetve a szállítási feladatok ellátása.  

A Támogató Szolgálatban a 2015. évben a következő szolgáltatásokat nyújtottuk a 

fogyatékossággal élő hallgató számára: fénymásolás, nyomtatás, scannelés, spirálozás, 

tanulást segítő technikai eszközök kölcsönzése (laptop, pendrive, akkutöltő, diktafon). A 

2015. évben 20 laptop lett kiadva a fogyatékkal élő hallgatók számára.  

Esélyháló Mentor Program 

A „Versenyképes Debreceni Egyetem TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0013” pályázat 

keretében megvalósuló mentor program legfontosabb célja a Debreceni Egyetemen tanuló 

hátrányos helyzetű, roma és fogyatékossággal élő fiatalok esélyegyenlőtlenségének 

csökkentése, hogy a speciális igényű fiataloknak nagyobb esélyük legyen tehetségük 

kibontakoztatására a felsőoktatásban. 

A Mentorprogram lehetőséget ad a hallgatók számára közösségi felelősségvállalásra. A 

hasznos tudás és készségek elsajátítása mellett a kapcsolatok építése is segítséget jelenthet a 

későbbi munkavállalásban. 

A komplex szolgáltatásaink közé tartozik: 

 nyomtatás – fénymásolás 

 spirálozás, scannelés 

 személyi segítés 

 szállító szolgáltatás biztosítása 

 készségfejlesztő- és érzékenyítő tréningek (önismereti tréning, kommunikációs 

készségfejlesztés, stressz-és konfliktuskezelési tréning, esélyteremtő kapcsolati 

tréning, esélyegyenlőségi tréning) 

 karrier tanácsadás, karrierprofil készítés és álláskeresési tréning 

 szabadidős programok (át-mozgató mozgásfejlesztési klub, szabadidős- és kulturális 

programokon való részvétel) 

 konzultációs szolgáltatás (életvezetési problémák, szülőkkel való kapcsolati gondok, 

tanulási nehézségek, társas konfliktusok, párkapcsolati problémák, önértékelési 

problémák, szerhasználattal kapcsolatos kérdések, magányosság, beilleszkedési 

problémák, életcélok, motiváció hiánya) 

 szociális ügyintézés 

 jegyzetelő szolgáltatás 

 tanulást segítő szolgáltatás (diáksegítő) 

 

A szolgáltatások igénybe vétele előzetes regisztrációhoz kötött. Az ehhez szükséges 

formanyomtatványok, illetve további információ a honlapon található 

(www.lelkiero.unideb.hu). 

Közel 150 hallgatóval találkoztunk, a személyes találkozás során tájékozódtunk szociális, 

pszichés és mentális állapotáról, szükség esetén továbbirányítottuk a mentálhigiénés 

konzultációs szolgálat, és a Lelkierő Egyesület – mint stratégiai partner-támogató szolgálata 

felé. 

http://www.lelkiero.unideb.hu/
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Többek között segítettünk: 

 kollégiumi elhelyezésben 

 tanulmányi felmentésekben 

 hallgatói szociális ösztöndíjak igénybe vételében 

 egyéb pályázati lehetőségekben 

 

Diáksegítő szolgáltatás 

Diáksegítő szolgáltatást nyújtottunk 32 fő speciális szükségletű hallgatónk számára, akiknek 

a mindennapi teendőjükben segítenek hallgató társaik, legjobb tudásuk szerint. Ezt a 

szolgáltatást a speciális szükségletű hallgató igényelheti saját személye részére. A segítő egy 

6 órás képzésen vagy egy érzékenyítő napon köteles részt venni. 

Jegyzetelő szolgáltatás 

Jegyzetelő szolgáltatást 5 fő fogyatékossággal élő hallgató számára biztosítottunk, 6 fő 

jegyzetelő hallgató. A jegyzetelést végző hallgatók a szolgáltatást igénylő, fogyatékossággal 

élő hallgatók számára jegyzeteket készítenek a Debreceni Egyetem által biztosított, 

jegyzetelésre szolgáló keretes jegyzetlapokra, abban az esetben, ha a fogyatékossággal élő 

hallgató is jelen van az órán. 

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatásával hallássérült és 

halmozottan sérült hallgatók számára az országban elsőként jegyzetelő szolgálatot indított el 

az egyetem.  

A Debreceni Egyetemen tanulmányokat folytató, önálló jegyzetelésre nem vagy csak 

akadályozottan képes diákok számára az órán (előadásokon, osztálytermi megbeszéléseken, 

vitákon, gyakorlatokon, tanulmányok keretében bemutatásra kerülő filmvetítéseken) 

elhangzott főbb és kiegészítő információk írásbeli rögzítése, amelyet a jegyzetelő 

szolgáltatásra felkészített és megbízott személy végez. A jegyzetelőkkel szerződést kötnek, 

díjazásban részesülnek a teljesített jegyzetelt órák száma alapján. Az elkészült jegyzeteket a 

Támpont Irodában lefénymásolják és ott át is vehetik a hallgatók. 

Szállító Szolgálat 

Minden kritériumnak megfelelő (rámpa, 5 pontos biztonsági öv, Ford Transit) szállító autó áll 

az igénybevevők részére, mely személyszállítással biztosítja a fogyatékossággal élők számára 

a közszolgáltatásokhoz, az egészségügyi, szociális ellátásokhoz való hozzájutást. A szállító 

szolgáltatást igénybe lehet venni szabadidős és kulturális tevékenységhez, intézményekhez 

való hozzájutáshoz is. Indokolt esetben igénybe vehető a szolgáltatás késő délutáni órákban 

is, munkanapokon 18.00-ig. A szolgáltatás eseti jelleggel is igénybe vehető. A szállítás iránti 

igényt munkanapokon 8.00 - 16.00-ig lehet jelezni. A Debreceni Egyetem fogyatékossággal 

élő hallgatóinak a szolgáltatás ingyenes. 45 regisztrált főből 26-en vették igénybe a félév ideje 

alatt a szállító szolgáltatást, ami 685 alkalmat és 9595 km jelent. 
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Személyi segítés 

A személyi segítő szolgáltatás segítséget nyújt a fogyatékossággal élő ember személyi 

higiénés, életviteli, életfenntartási szükségleteinek kielégítéséhez, például: 

 Alapvető gondozási-ápolási feladatok ellátása 

 Vészhelyzetek kialakításának megelőzése, annak elhárítása 

 Otthoni felügyelet ellátása 

 Segítségnyújtás a higiénia megtartásában 

 Közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében. 

A segítségnyújtás mindig személyre szabottan, tervszerűen és a fejleszteni kívánt területre 

fókuszálva történik. Egyéni gondozási, fejlesztési terv alapján történik a fejlesztés, a meglévő 

pozitív képességekre építve erősítjük, fejlesztjük a sérült funkciókat. 

A személyi segítő a feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe 

vevő fizikai, mentális és szociális szükségletei biztosítottak legyenek. 

Tanácsadás, információnyújtás: 

A fogyatékkal élő személyeket érintő eseményekről, szolgáltatásokról, juttatásokról 

információt szolgáltat a rendelkezésre álló és folyamatosan frissített és bővített adatbázisból. 

Amennyiben a szolgálatnak nem áll módjában információt szolgáltatni, úgy az ügyfél részére 

az illetékes szakemberrel való kapcsolatfelvételben segít. Szükség szerint ügyintézést, 

tanácsadást végez. p1. fogyatékossági támogatás intézése, gyógyászati segédeszköz 

beszerzése, stb. 

27. Táblázat:  A Debreceni Egyetemen tanuló fogyatékossággal élő hallgatók karonkénti 

megoszlása fogyatékosság alapján (2015. év) 

KAR 
Látás-

sérült 

Hallás-

sérült 

Mozgás-

korláto-

zott 

Kommuni-

kációban 

korlátozott 

Autiz-

mus 

Hátrá-nyos 

helyzet 

(árva, 

félárva) 

Össze-

sen 

 

ÁOK - 3 1 2 - - 6 

ÁJK 2 1 - 8 - - 11 

BTK 11 3 7 10 1 2 34 

GTK 3 2 4 4 - 3 16 

GYFK - - 2 7 1 4 14 

GYTK - - - - - - - 

IK - 1 9 6 2 2 20 

MK - 2 2 6 - - 10 

MÉK 1 - 1 10 - 3 15 

NK - - 1 3 - 1 5 

EK - 1 3 11 - - 15 

FOK - 1 1 2 - - 4 

ZK - - - 7 - - 7 

TTK 5 3 4 10 2 1 25 

ÖSSZ: 22 17 35 86 6 16 182 
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4. Ábra:  Az egyetemen tanuló fogyatékossággal élő hallgatók eloszlása fogyatékosság 

szerint 2015. évben 

 
 

5. Ábra:  A fogyatékossággal élő hallgatók karonkénti eloszlása 2015. évben 
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28. Táblázat:  A fogyatékossággal élő hallgatók számára nyújtott szolgáltatások a számok 

tükrében (2015. év) 
Szolgáltatás Alkalom 

Kapcsolatfelvétel a kliensekkel 1 687 alkalom 

Információnyújtás 205 alkalom 

Fénymásolás, nyomtatás 8 209 oldal 

Szállító Szolgálat 

Személyszállítás 685 alkalom 

Megtett kilométer 9 595 km 

 

Esélyegyenlőség 

Esélyteremtő kapcsolati tréning – érzékenyítő tréning 

A felsőoktatási intézményekben tanuló diákoknál hiányoznak a fogyatékossággal, az 

integrációval, az inklúzióval kapcsolatos széles körű elméleti ismereteik, a szükséges 

kompetenciáik, a megfelelő érzékenyítés az attitűdváltozáshoz, ahhoz hogy megfelelően – 

sztereotípiáktól és előítéletektől mentesen – tudjanak viszonyulni a mássághoz. Az elfogadó, 

toleráns és nyitott társadalmi attitűd alapvető feltétele a fogyatékos emberek 

foglalkoztatásának. Ennek érdekében cél, hogy a társadalom tagjai minél több információval, 

személyes élménnyel, tapasztalattal rendelkezzenek a fogyatékos embereket illetően. A 

tréning lényege a fogyatékos és nem fogyatékos személyek kölcsönös találkozása, kölcsönös 

egymásra hatása a különféle emberi kapcsolatok során és a különféle együttélési formákban. 

A morális akadálymentesítés és antidiszkrimináció elérésére, mint társadalmi tudatformálás, 

a hallgatók szemléletformálása a fogyatékos emberekkel való természetes viszony 

kialakításához. Saját élmény átélésével tudatosítani, hogy mindannyian többé-kevésbé 

sérültek, fogyatékosok vagyunk, de emberi tulajdonságaink, vágyaink, igényeink, 

szükségleteink egyformák. A tréningeket 2 tréner vezette közösen és 35 hallgató vett részt 

összesen a tréningeken. 

Az esélyegyenlőség az egyetemi dolgozók körében is jelen van, hiszen ők is részt vehetnek a 

mentálhigiénés konzultációs szolgálatban. Ebben a félévben 4 férfi és 3 nő vette igénybe ezt 

a szolgáltatást, amely összesen 28 találkozási alkalmat jelent.  

Esélyegyenlőségi Nap 

Az esélyegyenlőség jegyében 2015. december 3-án Gyógypedagógiai és Felnőttképzési 

Karon, Hajdúböszörményben került megrendezésre az Esély Nap a Lelkierő Egyesület 

közreműködésével. Ezen a napon az ép és fogyatékossággal élő hallgatók együtt vehettek részt 

olyan érdekes feladatokon, ahol közelebbről megismerhették a DEMEK szolgáltatásait és a 

fogyatékossággal élő hallgatók szükségleteit. A csapatversenyek végét az Abakusz színjátszó 

csoport előadása zárta, melyet az eredményhirdetés következett, ahol értékes nyeremények 

kerültek kiosztásra. Összesen 35 3-5 fős csoport vett részt a csapatversenyeken. 
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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. 

3.1. Előirányzatok alakulása 

29. Táblázat:  Kimutatás a Debreceni Egyetem 2015. évi főbb előirányzatainak alakulásáról  

Megnevezés 

2014. évi  

tényleges 

teljesítés  

(ezer Ft) 

2015. évi  

eredeti 

előirányzat  

(ezer Ft) 

2015. évi  

módosított 

előirányzat  

(ezer Ft) 

2015. évi  

teljesítés  

(ezer Ft) 

Kiadások összesen 72 056 722 60 832 700 104 780 080 88 623 350 

Személyi juttatások 24 239 857 22 582 800 27 793 822 25 358 598 

Munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó                                                              
6 801 460 6 683 500 7 908 531 7 155 710 

Dologi kiadások 34 515 938 25 681 600 51 873 581 41 273 062 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 795 561 3 594 800 3 013 513 2 984 673 

Egyéb működési célú kiadások 359 184 77 000 1 385 345 801 471 

Beruházások 2 600 188 1 856 800 10 724 566 9 262 400 

Felújítások 616 155 355 400 959 845 684 577 

Egyéb felhalmozási célú kiadások 44 500 800 30 043 12 025 

Finanszírozási kiadások 83 879 0 1 090 834 1 090 834 

2014. évi tényleges maradvány 14 843 411 - - - 

2015. évi tényleges maradvány - - - 16 156 730 

Bevételek összesen 86 900 133 60 832 700 104 780 080 104 780 080 

Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről 
37 575 347 26 779 400 39 453 994 39 453 994 

Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről 
2 559 017 2 029 900 7 113 230 7 113 230 

Közhatalmi bevételek 51 737 50 000 46 897 46 897 

Működési bevételek 17 366 760 14 892 900 19 307 464 19 307 464 

Felhalmozási bevételek 25 730 0 7 379 7 379 

Működési célú átvett pénzeszközök 883 612 528 900 854 796 854 796 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 854 299 800 116 151 116 151 

Finanszírozási bevételek 27 583 631 16 550 800 37 880 169 37 880 169 

Létszám (fő)         

Engedélyezett létszám  6 658     6 658 

Tartósan üres álláshelyek száma  0     0 

Átlagos statisztikai állományi létszám  5 996     5 910 
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3.1.1. Kiadási és bevételi eredeti és módosított előirányzatok 

A Debreceni Egyetem 2015. évi államháztartási költségvetésének eredeti előirányzati 

főösszege 60.832.700 ezer Ft volt. Az előirányzat-módosítások kiemelt kiadási és bevételi 

jogcímenkénti alakulását az alábbi táblázatok mutatják be. 

30. Táblázat:  Az előirányzat-módosítások kiadási jogcímenkénti alakulása 2015-ben 

Kiadási jogcímek 

Eredeti 

előirányzat 

(ezer Ft) 

Előirányzat-

módosítás (ezer 

Ft) 

Módosított 

előirányzat 

(ezer Ft) 

Változás 

%-a 

Személyi juttatások 22 582 800 5 211 022 27 793 822 23,08% 

Munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó 
6 683 500 1 225 031 7 908 531 18,33% 

Dologi kiadások 25 681 600 26 191 981 51 873 581 101,99% 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 594 800 -581 287 3 013 513 -16,17% 

Egyéb működési célú kiadások 77 000 1 308 345 1 385 345 1699,15% 

Beruházások 1 856 800 8 867 766 10 724 566 477,58% 

Felújítások 355 400 604 445 959 845 170,07% 

Egyéb felhalmozási kiadások 800 29 243 30 043 3655,38% 

Finanszírozási kiadások 0 1 090 834 1 090 834 - 

Kiadások összesen 60 832 700 43 947 380 104 780 080 72,24% 

 

31. Táblázat:  Az előirányzat-módosítások bevételi jogcímenkénti alakulása 2015-ben 

Bevételi jogcímek 
Eredeti 

előirányzat 

Előirányzat-

módosítás  

Módosított 

előirányzat 

Változás 

%-a 

Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről 
26 779 400 12 674 594 39 453 994 47,33% 

Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről 
2 029 900 5 083 330 7 113 230 250,42% 

Közhatalmi bevételek 50 000 -3 103 46 897 -6,21% 

Működési bevételek 14 892 900 4 414 564 19 307 464 29,64% 

Felhalmozási bevételek 0 7 379 7 379 - 

Működési célú átvett pénzeszközök 528 900 325 896 854 796 61,62% 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 800 115 351 116 151 14418,88% 

Finanszírozási bevételek 16 550 800 21 329 369 37 880 169 128,87% 

Bevételek összesen 60 832 700 43 947 380 104 780 080 72,24% 

 

Az előirányzat-módosítások együttes összege 2015. évben 43.947.380 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 72,24%-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. 

32. Táblázat:  Az előirányzat-módosítások hatáskör, valamint kiadási jogcím szerinti 

megbontása a Debreceni Egyetemen 2015. 

Kiadási jogcímek 
Előirányzat-módosítások (ezer Ft) 

Kormány Irányító szervi Intézményi  Összesen 

Személyi juttatások 264 728 1 518 039 3 428 255 5 211 022 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 
71 479 410 097 743 455 1 225 031 

Dologi kiadások 0 7 342 558 18 849 423 26 191 981 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 350 094 307 424 -1 238 805 -581 287 

Egyéb működési célú kiadások 0 0 1 308 345 1 308 345 

Beruházások 0 300 379 8 567 387 8 867 766 

Felújítások 0 40 000 564 445 604 445 

Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 29 243 29 243 

Finanszírozási kiadások 0 0 1 090 834 1 090 834 

Kiadások összesen 686 301 9 918 497 33 342 582 43 947 380 

 

33. Táblázat:  Az előirányzat-módosítások hatáskör, valamint bevételi jogcím szerinti 

megbontása a Debreceni Egyetemen 2015. 

Bevételi jogcímek 
Előirányzat-módosítások (ezer Ft) 

Kormány Irányító szervi Intézményi  Összesen 

Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről 
0 0 12 674 594 12 674 594 

Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről 
0 -300 000 5 383 330 5 083 330 

Közhatalmi bevételek 0 -3 103 0 -3 103 

Működési bevételek 0 4 414 564 0 4 414 564 

Felhalmozási bevételek 0 7 379 0 7 379 

Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 325 896 325 896 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 115 351 115 351 

Finanszírozási bevételek 686 301 5 799 657 14 843 411 21 329 369 

Bevételek összesen 686 301 9 918 497 33 342 582 43 947 380 

 

Az előirányzat-módosításokon belül az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-

módosítások a legjelentősebbek, az összes módosítás 75,87%-át adják. Az irányító szervi 

hatáskörű módosítások aránya 22,57%, a Kormány hatáskörű 1,56% volt. 
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Kormány hatáskörű előirányzat-módosítások: 

 Az NGM 6880/5/2015. számú intézkedése, valamint a 349/2014. (XII.29.) 

Kormányrendeletben és az 1206/2015. (IV.9.) Korm. határozatban foglaltak alapján a 

Debreceni Egyetemen foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációjának fedezetére 

433.121 ezer Ft támogatást biztosítottak. 

 A Kormány az 1913/2015. (XII.11.) számú határozatával döntött a költségvetési 

szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjához nyújtott támogatással 

összefüggő előirányzat-átcsoportosításáról, amely alapján a Debreceni Egyetem 

tekintetében 98.186 ezer Ft összegű előirányzat került elvonásra. 

 A Debreceni Egyetem az 1924/2015. (XII.11.) Korm. határozat alapján a Stipendium 

Hungaricum ösztöndíjprogram 2015. szeptember 1 - 2015. december 31. közötti 

időszakban történő megvalósítására 2015-ben 350.094 ezer Ft összegű támogatást 

kapott. 

 A Debreceni Egyetem az NGM 16747-18/2015. és 29153-17/2015. számú 

intézkedései, valamint a 8/2005. (II.8.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a 

prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal 

kapcsolatos egyes munkáltatói költségek fedezetére 2015. évben összesen 1.272 ezer 

Ft támogatást kapott. 

 

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 2015. évben a 

kért feladatokra az EMMI-től összesen 4.421.943 ezer Ft összegű többletbevétel 

előirányzatosítására és felhasználására kapott engedélyt. 

 2015. évben a közhatalmi bevételek esetében nem teljesült a költségvetésben tervezett 

eredeti előirányzat a Debreceni Egyetemen. A bevételi lemaradás miatt irányítószervi 

hatáskörben 3.103 ezer Ft előirányzat csökkentés történt. 

 A Debreceni Egyetem a 27841/2015/EIFF számú támogatói szerződés alapján a 2015. 

március 31. napjáig fennálló lejárt szállítói adósságállomány rendezésére 2.514.819 

ezer Ft pótelőirányzatban részesült, melyből 59.212 ezer Ft előirányzat visszavételre 

került. 

 A Debreceni Egyetem a 27841-1/2015/EIFF számú támogatói szerződés alapján a 

2015. december 31. napjáig fennálló lejárt szállítói adósságállomány rendezésére 

125.952 ezer Ft pótelőirányzatban részesült. 

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § (3) bekezdése alapján a 

bevételi előirányzatok tervezettől történő lemaradása esetén azokat csökkenteni kell, 

mely a fejezetet irányító szerv hatásköre. 2015. évben a Debreceni Egyetem kérésére 

300.000 ezer Ft előirányzat csökkentés történt a felhalmozási célú támogatások 

bevételei társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól teljesítése rovaton, mely saját 

hatáskörben átcsoportosításra került működési célú támogatások bevételeire. 

 A 9868-3/2015/FEKUT, valamint a 9860-4/2015/FEKUT számú szerződések alapján 

a Debreceni Egyetem „kiemelt egyetem”, illetve „kutatóegyetem” címmel járó állami 

támogatásának összege 2015. évben összesen 2.295.037 ezer Ft volt, amely az 

Intézkedési Tervekben részletezett szakmai feladatok költségeihez való 

hozzájárulásként szolgált. 

 A 2015. évi Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alapból 2015. április 1.- 2016. március 

31. közötti időszakra 400.000 ezer Ft pótelőirányzatban részesült a Debreceni 

Egyetem a 16940-24/2015/INTFO számú támogatatói okirat alapján. 
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 A Debreceni Egyetem a 42989-5/2015. számú szerződés alapján az egészségügyi 

szakképzés (rezidensképzés) működésére 2015. évben összesen 190.731 ezer Ft 

összegű támogatást kapott. 

 A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram 2015. január 1. és 2015. augusztus 31. 

közötti időszakának megvalósítása érdekében a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

és az Emberi Erőforrások Minisztériuma között létrejött Megállapodás alapján 

298.204 ezer Ft előirányzat módosításban részesült. 

 A 27472/2015. számú támogatói okirat alapján az Országos Dokumentum-ellátási 

Rendszer keretében az Egyetem dokumentum beszerzés és könyvtárközi 

dokumentum-szolgáltatás postaköltségeinek fedezetére 5.510 ezer Ft összegű 

támogatásban részesült. 

 Az NGM/20985-3/2015. számú engedély alapján az Egyesült Nemzetek Élelmezési és 

Mezőgazdasági Szervezete (FAO) ösztöndíjas programjának 2014/2015. tanév II. 

félévi megvalósítására 753 ezer Ft támogatásban részesült az Egyetem. 

 A Debreceni Egyetem a 43654-3/2015/SZOCSTRAT számú együttműködési 

megállapodás alapján a 20/59/05 – Társadalmi, gazdasági, területi 

hátránykiegyenlítést elősegítő program, szakkollégiumok 1. részfeladat terhére a 

Lippai Balázs Roma Szakkollégium működtetésének költségeire 8.120 ezer Ft 

támogatást kapott. 

 2015-ben a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogramban részt vevő hallgatók felé 

történő kifizetésekhez az Egyetem részére összesen 4.420 ezer Ft összegű forrást 

biztosítottak. 

 Az intézmény az „Útban a bírói meggyőződés felé. A készülő büntetőeljárási törvény 

kodifikációja” című tanulmánykötet előállítási költségeire az IM-EMMI-DE IX-

14/7/1/2015. számú megállapodás alapján 250 ezer Ft támogatásban részesült 2015. 

évben. 

 Az NGM/43099/2/2015. és a 61381/2015. számú döntési lista alapján az állami és 

köztestületi szociális intézmények részére biztosított ágazati pótlék költségeinek 

fedezetére 2.585 ezer Ft összegű támogatást hagytak jóvá az Egyetem részére. 

 Az Egyetem az FM-EMMI-DE megállapodás alapján a Földművelésügyi 

Minisztérium által az „Állami génmegőrzési feladatok támogatása” témában kiírt 

pályázat kapcsán 488 ezer Ft támogatásban részesült 2015. évben.  

 A Nemzeti Tehetség Program NTP-FKT-M-15-0005 és NTP-RHTP-M-15-0003 

pályázatokhoz kapcsolódóan a 35155-56/2015/ESELYT és 35155-128/2015/ESELYT 

számú intézkedésekben foglaltak alapján összesen 12.000 ezer Ft támogatást kapott az 

Egyetem. 

 

Intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások: 

 2015. évben a Debreceni Egyetem összesen 18.499.171 ezer Ft összegű többletbevétel 

előirányzatosítására került sor, mely döntő részben pályázatokhoz kapcsolódott. 

 Az Egyetem 2015. évi maradvány igénybevételének összege 14.843.411 ezer Ft volt. 
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A Debreceni Egyetem tervezési egységei 2015. évi előirányzatainak alakulását a 34. táblázat 

mutatja be. 

34. Táblázat:  A Debreceni Egyetem tervezési egységeinek előirányzatai 2015. évben 

Tervezési egység 

Eredeti 

előirányzat 

(ezer Ft) 

Előirányzat-

módosítás 

(ezer Ft) 

Módosított 

előirányzat 

(ezer Ft) 

Változás mértéke 

% 

ATK 1 820 000 896 320 2 716 320 49,25% 

KK 28 091 220 12 228 101 40 319 321 43,53% 

KP 30 921 480 30 822 959 61 744 439 99,68% 

Összesen 60 832 700 43 947 380 104 780 080 72,24% 

 

 Az Agrártudományi Központ módosított előirányzata 2015-ben 2.716.320 ezer Ft volt, 

mely az eredeti 1.820.000 ezer Ft előirányzathoz képest 49,25%-os növekedést 

jelentett. 

 A Klinikai Központ eredeti előirányzata 2015. évben 28.091.220 ezer Ft volt, amely 

43.53%-os mértékben, 40.319.321 ezer Ft-ra emelkedett. 

 A Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és működést biztosító egységek 

(továbbiakban Központ) vonatkozásában az eredeti 2015-ös előirányzat 30.921.480 

ezer Ft-os értéke szinte a duplájára emelkedett. 

 

3.1.3. Célfeladatra kapott előirányzatok 

 A Debreceni Egyetemen foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációjának fedezetére 

433.121 ezer Ft támogatást biztosítottak, melyből év közben 98.186 ezer Ft összegű 

előirányzat került elvonásra.  

A 2015. évi bérkompenzáció elszámolása során megállapított befizetés összege 9.185 

ezer Ft, mely a beszámolóban került kimutatásra. 

 A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram megvalósítására 2015-ben összesen 

648.298 ezer Ft összegű támogatást kapott az Egyetem, melyből 622.369 ezer Ft 

maradványa keletkezett. A maradvány keletkezésének oka, hogy a támogatás 

leutalására év végén került sor, így a kötelezettségvállalás (szerződéskötés, 

megrendelés) ugyan megtörtént, de a tényleges kifizetésre már nem volt lehetőség, 

áttolódott 2016-ra. 

 A Debreceni Egyetem a prémiumévek programmal, valamint a különleges 

foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek fedezetére 2015. 

évben összesen 1.272 ezer Ft támogatást kapott, mely teljes összegben kifizetésre 

került. 

 A 2015. március 31. napjáig fennálló lejárt szállítói adósságállomány rendezésére 

kapott 2.514.819 ezer Ft támogatásból 59.212 ezer Ft visszautalásra került, a 

fennmaradó rész a szállítói adósságállomány rendezésére felhasználásra került. 

 A 2015. december 31. napjáig fennálló lejárt szállítói adósságállomány rendezésére 

kapott 125.952 ezer Ft pótelőirányzatból a lejárt szállítói számlák kifizetése 

megtörtént. 

 A Debreceni Egyetem „kiemelt egyetem”, illetve „kutatóegyetem” címmel járó állami 

támogatásának összege 2015. évben összesen 2.295.037 ezer Ft volt. 
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A kutatóegyetemi támogatásból 2015. december 31-én 59.714 ezer Ft összegű 

maradvány keletkezett, melynek oka, hogy a 2015. évi teljesítésű számlák kifizetése 

2016-ra tolódott át. 

 A Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alapból a Debreceni Egyetem a 2015. április 1. -

2016. március 31. közötti időszakra 400.000 ezer Ft pótelőirányzatot kapott, melyből 

364.260 ezer Ft maradvány keletkezett. Tekintettel arra, hogy a költségterv szerint a 

támogatás jelentős része felhalmozási jellegű (Sporttudományi Kooperációs Kutató 

Központ felállítása) a közbeszerzési eljárás, valamint a kivitelezés jelentős időt vesz 

igénybe, így a felhasználási időszak meghosszabbítását illetően a Fenntartóhoz 

fordultunk. Az EMMI 2016.06.30-i határidővel jóváhagyta a határidő módosítási 

kérelmünket. 

 A FAO ösztöndíjas program megvalósítására kapott támogatás felhasználása 

áthúzódik 2016-ra. 

 Az egészségügyi szakképzés (rezidensképzés) működésére kapott támogatás leutalása 

technikailag két módon történt, részben működési célú támogatásként, részben 

központi, irányító szervi támogatásként. Mivel a finanszírozás utólagos, így a 

felhasználás nem minden esetben tudta követni a támogatási formát, így a központi, 

irányító szervi támogatás forráson 2015. december 31-én hiány, míg a működési célú 

támogatás forráson többlet mutatkozott. Egyenlegében a képzés támogatása nem mutat 

hiányt. 

 Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer keretében dokumentum beszerzés és 

könyvtárközi dokumentum-szolgáltatás postaköltségeinek fedezetére kapott 

támogatás 2015. évi maradványa 4.969 ezer Ft, mely a pályázat ütemezése alapján 

2016. év elején kerül felhasználásra. 

 A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogramban részt vevő hallgatók kifizetéséhez 

biztosított 4.420 ezer Ft támogatás maradványa 2.720 ezer Ft. A maradvány 

keletkezésének oka, hogy a 2015. szeptember-2016. január havi időszakra vonatkozó 

kifizetésekhez 2015. év végén történt meg az utalás az egyetem részére, ezért az a 

2016. január havi ösztöndíjakkal került kifizetésre. 

 Az intézmény az „Útban a bírói meggyőződés felé. A készülő büntetőeljárási törvény 

kodifikációja” című kötet előállítási költségeire 2015. évben kapott támogatást teljes 

összegében felhasználta. 

 Az állami és köztestületi szociális intézmények részére ágazati pótlék költségeinek 

fedezetére leutalt támogatás 196 ezer Ft-os maradványával való elszámolás a 

következő évi támogatás igényléssel egy időben történik. 

 Az „Állami génmegőrzési feladatok támogatása” témában elnyert támogatásból 2015. 

évben 97 ezer Ft maradvány képződött, mivel a támogatás összege 2015. év végén 

került utalásra, a felhasználás kifizetésének egy része áthúzódott 2016 elejére. 

 A Lippai Balázs Roma Szakkollégium működtetésének költségeire kapott 2015. évi 

támogatás 2.440 ezer Ft-os maradványának keletkezésének oka, hogy a kifizetések 

részben áthúzódtak 2016-ra. 

 A Nemzeti Tehetség Program keretében 12.000 ezer Ft támogatást kapott az Egyetem, 

melynek kifizetése áthúzódik 2016. évre, mivel az utalás 2015. év végén történt meg. 
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3.2. Előirányzatok teljesítése 

3.2.1. Bevételi előirányzat teljesítés 

A 35. táblázatban látható a Debreceni Egyetem 2015. évben teljesült bevételeinek értéke 

kiemelt jogcímenként, összehasonlítva a módosított előirányzattal. 

35. Táblázat:  A teljesített bevételek alakulása a Debreceni Egyetemen 2015. 

Kiemelt jogcímek 

Módosított 

előirányzat 

(ezer Ft) 

Bevételi 

teljesítés 

(ezer Ft) 

Bevételi 

túlteljesítés 

/lemaradás 

(ezer Ft) 

Változás 

% 

Működési célú támogatások államháztartáson 

belülről 
39 453 994 39 453 994 0 100% 

ebből: - OEP 31 426 909 31 426 909 0 100% 

Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről 
7 113 230 7 113 230 0 100% 

ebből: - OEP 286 349 286 349 0 100% 

Közhatalmi bevételek 46 897 46 897 0 100% 

Működési bevételek 19 307 464 19 307 464 0 100% 

Felhalmozási bevételek 7 379 7 379 0 100% 

Működési célú átvett pénzeszközök 854 796 854 796 0 100% 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 116 151 116 151 0 100% 

Finanszírozási bevételek 37 880 169 37 880 169 0 100% 

Bevételek összesen 104 780 080 104 780 080 0 100% 

 

Az Egyetem 2015. évben teljesült bevételeinek értéke összesen 104.780.080 ezer Ft volt, mely 

teljes összegben előirányzatosításra került, így nem képződött sem túlteljesítés, sem 

lemaradás. 

Az Egyetem teljesített bevételeinek jogcím szerinti megoszlását a 6. ábra szemlélteti. 
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6. Ábra:  A teljesített bevételek struktúrája a Debreceni Egyetemen 2015-ben 

Az ábrán látható, hogy a teljes bevétel legnagyobb részét 37,65%-át a működési célú 

támogatások államháztartáson belülről teszik ki. A finanszírozási bevételek az összes bevétel 

36,15%-át adják, melynek nagyobb részét a központi, irányító szervi támogatás összege 

(23.036.758 ezer Ft) teszi ki. A működési bevételek az összes bevétel 18,43%-át adják. 

Az összes teljesített bevétel 30,27%-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 

68,10%-át jelenti. 

36. Táblázat:  A teljesített bevételek változása a Debreceni Egyetemen 2014-2015. 

Kiemelt jogcímek 

Bevételi teljesítés 

(2014) 

(ezer Ft) 

Bevételi teljesítés 

(2015) 

(ezer Ft) 

Bevételi teljesítés 

változás 

(ezer Ft) 

Működési célú támogatások államháztartáson 

belülről 
37 575 347 39 453 994 1 878 647 

ebből: - OEP 31 218 592 31 426 909 208 317 

Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről 
2 559 017 7 113 230 4 554 213 

ebből: - OEP 900 000 286 349 -613 651 

Közhatalmi bevételek 51 737 46 897 -4 840 

Működési bevételek 17 366 760 19 307 464 1 940 704 

Felhalmozási bevételek 25 730 7 379 -18 351 

Működési célú átvett pénzeszközök 883 612 854 796 -28 816 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 854 299 116 151 -738 148 

Finanszírozási bevételek 27 583 631 37 880 169 10 296 538 

Bevételek összesen 86 900 133 104 780 080 17 879 947 

37,65%

6,79%

0,04%

18,43%

0,01%

0,82%

0,11%

36,15%

Működési célú támogatások

államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások

államháztartáson belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett

pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett

pénzeszközök

Finanszírozási bevételek
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A fenti táblázat a 2014. és a 2015. évben teljesült bevételeket hasonlítja össze. A Debreceni 

Egyetem teljesült bevétele 2014. év végéhez képest tárgyév december 31-ig összességében 

17.879.947 ezer Ft-tal nőtt. A jelentős növekedést a finanszírozási bevételeken belül a 

központi, irányító szervi támogatás növekedése, az előző év költségvetési maradványának 

igénybevétele, a működési célú támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési 

bevételek növekedése okozta. 

A működési célú támogatások államháztartáson belülről növekedést mutat, melyet a pályázati 

bevételek többlete (1.839.982 ezer Ft) okozott. 

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről növekedését a pályázati bevételek 

növekedése okozza (5.261.206 ezer Ft). 

A közhatalmi bevételek kismértékű csökkenést mutatnak az előző időszakhoz képest. 

A működési bevételek növekedésében az ellátási díjaknak volt jelentős szerepe, amely 

tartalmazza a felsőoktatási bevételeket (önköltség, költségtérítés). Az itt bekövetkezett 

változást részben a költségtérítés mértékének növekedése, részben pedig az árfolyam változás 

hatása okozta, az idegen nyelvű képzés költségtérítésén keresztül. Az ellátási díjak 1.451.601 

ezer Ft-tal haladták meg az előző év teljesült bevételét. 

A felhalmozási bevételek 18.351 ezer Ft-os csökkenést mutatnak az előző évhez képest, amely 

csökkenést az ingatlanok értékesítéséből származó bevétel visszaesése idézett elő. 2015.évben 

ilyen jogcímen az Egyetemnek nem származott bevétele. 

A működési célú átvett pénzeszközök 28.816 ezer Ft-tal csökkentek, amely az egyéb 

működési célú átvett pénzeszközök változásának köszönhető. 

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök 738.148 ezer Ft csökkenést mutatnak, melyet a 

felhalmozási célú átvett pénzeszközök az Európai Uniótól, valamint a kormányoktól és 

nemzetközi szervezetektől csökkenése okozott. 

A finanszírozási bevételek 10.296.538 ezer Ft-tal növekedtek, amely az előző évi maradvány 

igénybevétel növekedéséből és a központi, irányító szervi támogatás növekedéséből ered. Az 

állami támogatás összege az előző év azonos időszakához viszonyítva 2.904.867 ezer Ft-tal 

volt magasabb, míg az előző évi maradvány igénybevétele 8.3841.724 ezer Ft-tal. 

3.2.1.1. Központi, irányító szervi támogatás változása (2013-2015) 

A Debreceni Egyetem 2013-2015. évi központi, irányító szervi támogatásának alakulását a 

37. táblázat jeleníti meg. 

37. Táblázat:  A Debreceni Egyetem központi, irányító szervi támogatásának alakulása 2013-

2015. 

Megnevezés 2013 2014 2015 

Változás (ezer Ft) 

2013. évhez 

képest 

2014. évhez 

képest 

Eredeti előirányzat (ezer Ft) 14 597 800 15 806 000 16 550 800 1 953 000 744 800 

Módosított előirányzat (ezer 

Ft) 
19 115 443 20 131 891 23 036 758 3 921 315 2 904 867 

Teljesítés (ezer Ft) 19 115 443 20 131 891 23 036 758 3 921 315 2 904 867 

Többletbevétel/lemaradás 

(ezer Ft) 
0 0 0 0 0 
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A táblázat alapján látható, hogy a Debreceni Egyetem 2015. évi központi, irányító szervi 

támogatásában növekedés következett be 2013. és 2014. évekhez képest. 

A Debreceni Egyetem támogatásának eredeti előirányzata 2015-ben közel 2 milliárd Ft-tal 

nőtt a 2013. évihez képest, míg a 2014-es eredeti előirányzathoz képest 0,7 milliárd Ft-tal 

növekedett. A 2015. évi emelkedést elsősorban az okozza, hogy a PPP támogatást (454 millió 

Ft) beépítették az eredeti előirányzatba, ami az előző költségvetési években évközi előirányzat 

módosításként jelent meg. Emellett közel 100 millió Ft növekedés a pedagógus életpálya 

modellhez kapcsolódik, 191 millió Ft pedig intézményi támogatói többlet. 

Az Egyetem 2015. évben teljesült támogatása szintén növekedést mutat, mind a két vizsgált 

évhez képest. A 2013-as teljesítéshez képest 3.921.315 ezer Ft-tal, míg a 2014-es évhez képest 

közel 3 milliárd Ft-tal, melyből 2,6 milliárd Ft a Klinikai Központ konszolidációs támogatása 

volt. Emellett 2015-ben új elemként jelent meg a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alapból 

elnyert (400 millió Ft) támogatás is. 

3.2.1.2. Saját bevétel változása (2013-2015) 

A Debreceni Egyetem 2013-2015. évi saját bevételének alakulását a 38. táblázat ismerteti. 

38. Táblázat:  A Debreceni Egyetem saját bevételének alakulása 2013-2015. 

Megnevezés 2013 2014 2015 

Változás (ezer Ft) 

2013. évhez 

képest 

2014. évhez 

képest 

Eredeti előirányzat (ezer Ft) 12 711 320 14 760 900 14 942 900 2 231 580 182 000 

Módosított előirányzat (ezer Ft) 15 893 971 17 444 227 19 361 740 3 467 769 1 917 513 

Teljesítés (ezer Ft) 16 007 254 17 444 227 19 361 740 3 354 486 1 917 513 

Többletbevétel/lemaradás 

(ezer Ft) 
113 283 0 0 -113 283 0 

 

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 2014. január 1-én 

hatályba lépett előírásai szerint a 2014. évről készült éves költségvetési beszámoló esetén a 

zárást követően az ún. korrekciós időszakban nyújthatók be a tárgyévi előirányzat 

módosítások. A 2013. évről készült éves költségvetési beszámoló esetén még nem volt ilyen 

korrekciós időszak, ezért keletkezett ebben az évben többletbevétel vagy lemaradás. 

A saját bevételek a közhatalmi bevételeket, a működési bevételeket, valamint a felhalmozási 

bevételeket tartalmazzák. A saját bevételek 2015. évi eredeti előirányzata 182 millió Ft-tal 

emelkedett az előző évihez képest, ebből 

 50 millió Ft a közhatalmi bevételek eredeti előirányzata, ugyanis a Debreceni Egyetem 

a korábbi években nem tervezett eredeti előirányzatot a közhatalmi bevételek 

esetében; 

 100 millió Ft a költségtérítéses képzés és kollégiumi díjbevételek növekménye; 

 32 millió Ft pedig a javuló értékesítési feltételektől várható többletbevétel. 

Látható, hogy a vizsgált években a saját bevételek eredeti előirányzatához képest jelentős, 

közel 2 milliárd Ft összegben nőtt a módosított előirányzat, mely az év közben teljesült 

többletbevételek előirányzatosításának köszönhető. 

A Debreceni Egyetem saját bevételének teljesítése növekvő tendenciát mutat az előző évekhez 

képest. A saját bevételeken belül a legjelentősebb részt a működési bevételek képezik, 

amelyek 2015-ben 99,72%-át teszik ki. 
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A működési bevételeken belül legjelentősebb mértékű növekedés (1,4 milliárd Ft) az ellátási 

díjaknál jelentkezik, amely elsősorban a felsőoktatási bevételek növekedésének köszönhető. 

Ezek növekedését egyrészt a költségtérítés mértékének növekedése, másrészt a külföldi 

hallgatók által fizetett költségtérítés árfolyam változása okozta. Jelentős még a szolgáltatások 

ellenértékének növekedése is, közel 500 millió Ft. 

A bevételek beszedése évről évre nehézkes. 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. 

2015-ben behajthatatlan követelésként egyetlen tételt számoltunk el. A Gönc és Térsége 

Egészségéért Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel szembeni, 250 ezer Ft 

összegű követelésünket a társaság felszámolása miatt, az azt lebonyolító cég 

behajthatatlansági nyilatkozata alapján vezettük ki a nyilvántartásból. 

 

3.2.1.3. Egyéb működési célú bevételek változása (2013-2015) 

Az egyéb működési célú bevételek a működési célú támogatások államháztartáson belülről és 

a működési célú átvett pénzeszközök bevételeiből állnak. 

A Debreceni Egyetem 2013-2015. évi működési célú támogatások államháztartáson belülről 

alakulását a 39. táblázat mutatja be. 

39. Táblázat:  A Debreceni Egyetem működési célú támogatások államháztartáson belülről 

alakulása 2013-2015. 

Megnevezés 2013 2014 2015 

Változás (ezer Ft) 

2013. évhez 

képest 

2014. évhez 

képest 

Eredeti előirányzat (ezer Ft) 27 271 390 26 676 400 26 779 400 -491 990 103 000 

Módosított előirányzat (ezer Ft) 35 332 015 37 575 347 39 453 994 4 121 979 1 878 647 

Teljesítés (ezer Ft) 34 991 386 37 575 347 39 453 994 4 462 608 1 878 647 

Többletbevétel/lemaradás 

(ezer Ft) 
-340 629 0 0 340 629 0 

 

Az eredeti előirányzat 2015. évi növekedése pályázati elszámolásból várható 

többletbevételhez kapcsolódott. 

A működési célú támogatások államháztartáson belülről teljesítésében csökkenő mértékű 

növekedés figyelhető meg az előző évekhez viszonyítva. 2013. évhez képest 4.462.608 ezer 

Ft-tal, míg 2014-hez képest már kevesebb, mint az előző évi változás felével 1.878.647 ezer 

Ft-tal nőtt a teljesítés. 

2014. évhez viszonyítva a növekedés a pályázati bevételek növekedésének köszönhető 

nagyrészt (1.839.982 ezer Ft), amely elsősorban a 2007-2013. programozási időszak operatív 

programjaihoz kapcsolódó pályázati elszámolásokból adódik, szemben a többi jogcím 

változásának hatásával, amelyek kiegyenlítették egymást. 

A Debreceni Egyetem 2013-2015. évi működési célú átvett pénzeszközök bevételeinek 

alakulását a 40. táblázat mutatja be. 
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40. Táblázat:  A Debreceni Egyetem működési célú átvett pénzeszközök bevételei alakulása 

2013-2015. 

Megnevezés 2013 2014 2015 

Változás (ezer Ft) 

2013. évhez 

képest 

2014. évhez 

képest 

Eredeti előirányzat (ezer Ft) 449 090 528 900 528 900 79 810 0 

Módosított előirányzat (ezer Ft) 1 198 686 883 612 854 796 -343 890 -28 816 

Teljesítés (ezer Ft) 1 157 827 883 612 854 796 -303 031 -28 816 

Többletbevétel/lemaradás 

(ezer Ft) 
-40 859 0 0 40 859 0 

 

A 2015. évi eredeti előirányzatban nem történt változás az előző évhez képest. 

A működési célú átvett pénzeszközök bevételei teljesítése csökkenő tendenciát mutatnak a 

2013-as és a 2014-es évekhez viszonyítva.  

Az előző évhez viszonyítva a csökkenés kisebb mértékű, a 2014. évi teljesítésnek a 3,26% 

volt, amely nem jelentős. 

 

3.2.1.4. Egyéb felhalmozási célú bevételek változása (2013-2015) 

Az egyéb felhalmozási célú bevételek a felhalmozási célú támogatások államháztartáson 

belülről és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételeiből állnak. 

A Debreceni Egyetem 2013-2015. évi felhalmozási célú támogatások államháztartáson 

belülről alakulását a 41. táblázat mutatja be. 

41. Táblázat:  A Debreceni Egyetem felhalmozási célú támogatások államháztartáson 

belülről alakulása 2013-2015. 

Megnevezés 2013 2014 2015 

Változás (ezer Ft) 

2013. évhez 

képest 

2014. évhez 

képest 

Eredeti előirányzat (ezer Ft) 2 052 129 2 029 900 2 029 900 -22 229 0 

Módosított előirányzat (ezer Ft) 6 345 662 2 559 017 7 113 230 767 568 4 554 213 

Teljesítés (ezer Ft) 6 320 475 2 559 017 7 113 230 792 755 4 554 213 

Többletbevétel/lemaradás 

(ezer Ft) 
-25 187 0 0 25 187 0 

 

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2015. évi eredeti előirányzatban 

az előző évhez képest nem történt változás. 

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről teljesítésének 2013. évről a 2014. 

évre csökkenő irányt mutat, amely 2015. évre újra növekedett, sőt meghaladta a 2013-as 

szintet. A növekvő tendencia a pályázati bevételek növekedésének köszönhető, amely az 

előző évhez képest jelentősen, 5.261.206 ezer Ft-tal nőtt. Ez a nagy összegű növekedés 

elsősorban a 2007-2013.-as programozási időszak operatív programjához kapcsolódó 

pályázati elszámolásokból adódik. Az OEP bevételek kisebb mértékű, 613.651 ezer Ft-os 

csökkenése a felhalmozási támogatások államháztartáson belülről növekedését nem 

befolyásolta jelentősen. 
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A Debreceni Egyetem 2013-2015. évi felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételeinek 

alakulását a 42. táblázat szemlélteti. 

42. Táblázat:  A Debreceni Egyetem felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei 

alakulása 2013-2015. 

Megnevezés 2013 2014 2015 

Változás (ezer Ft) 

2013. évhez 

képest 

2014. évhez 

képest 

Eredeti előirányzat (ezer Ft) 135 871 800 800 -135 071 0 

Módosított előirányzat (ezer Ft) 638 047 854 299 116 151 -521 896 -738 148 

Teljesítés (ezer Ft) 679 597 854 299 116 151 -563 446 -738 148 

Többletbevétel/lemaradás (ezer Ft) 41 550 0 0 -41 550 0 

 

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2015. évi eredeti előirányzatban az előző évhez 

képest nem történt változás. 

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök alakulása vegyes képet mutat, 2013. évhez 

viszonyítva növekedés, míg 2014. évhez viszonyítva csökkenés következett be a teljesítésben. 

A 2015. évre bekövetkezett csökkenés a felhalmozási célú átvett pénzeszközök az Európai 

Uniótól, valamint a kormányoktól és nemzetközi szervezetektől csökkenése (717 millió Ft) 

miatt következett be. 

3.2.2. Kiadási előirányzat teljesítés 

A Debreceni Egyetemre vonatkozóan a módosított kiadási előirányzat terhére teljesített 

kiadások alakulását 2015-ben a 43. táblázat adatai alapján elemezhetjük. 

43. Táblázat:  A módosított előirányzat terhére teljesített kiadások a Debreceni Egyetemen 

2015-ben 

Kiadási jogcímek 

Módosított 

előirányzat 

(ezer Ft) 

Teljesített 

kiadás 

(ezer Ft) 

Kiadási 

megtakarítás/ 

túlteljesítés 

(ezer Ft) 

Teljesítés (%) 

Személyi juttatások 27 793 822 25 358 598 2 435 224 91,24% 

Munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulás adó 
7 908 531 7 155 710 752 821 90,48% 

Dologi kiadások 51 873 581 41 273 062 10 600 519 79,56% 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 013 513 2 984 673 28 840 99,04% 

Egyéb működési célú kiadások 1 385 345 801 471 583 874 57,85% 

Beruházások 10 724 566 9 262 400 1 462 166 86,37% 

Felújítások 959 845 684 577 275 268 71,32% 

Egyéb felhalmozási célú kiadások 30 043 12 025 18 018 40,03% 

Finanszírozási kiadások 1 090 834 1 090 834 0 100,00% 

Mindösszesen 104 780 080 88 623 350 -6 156 730 84,58% 

 

A kiadási megtakarítás 2015-ben 16.156.730 ezer Ft volt, mely legnagyobb részben a dologi 

kiadások jogcímen keletkezett. Jelentős kiadási megtakarítás jelentkezett még a személyi 
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juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (több, mint 3 

milliárd Ft) és a beruházások (1,5 milliárd Ft) esetében is. 

Arányait tekintve az összes teljesített kiadás a módosított kiadási előirányzatnak a 84,58%-a 

volt 2015-ben, azaz a megtakarítás a módosított előirányzat 15,42%-a volt. 

Az Egyetem teljesített kiadásainak jogcím szerinti megoszlását a 7. ábra szemlélteti. 

 

7. Ábra:  A teljesített kiadások struktúrája a Debreceni Egyetemen 2015-ben 

 

Az ábrán látható, hogy a teljes kiadás legnagyobb részét 46,57%-át a dologi kiadások teszik 

ki. A személyi juttatások 28,61%-át adják, míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó a 8,07%-át. A beruházások és felújítások együttesen az összes teljesített 

kiadás 11,22-át adják. 

A 44. számú táblázat a Debreceni Egyetem 2015. évi kiadási jogcímenkénti teljesítés adatait 

hasonlítja össze az előző évvel. 
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44. Táblázat:  A Debreceni Egyetem teljesítés adatainak összehasonlítása kiadási 

jogcímenként 2014-2015. 

Kiemelt jogcímek 

Kiadási teljesítés 

2014 

(ezer Ft) 

Kiadási teljesítés 

2015 

(ezer Ft) 

Kiadási 

teljesítés 

változás 

(ezer Ft) 

Személyi juttatások 24 239 857 25 358 598 1 118 741 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulás adó 
6 801 460 7 155 710 354 250 

Dologi kiadások 34 515 938 41 273 062 6 757 124 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 795 561 2 984 673 189 112 

Egyéb működési célú kiadások 359 184 801 471 442 287 

Beruházások 2 600 188 9 262 400 6 662 212 

Felújítások 616 155 684 577 68 422 

Egyéb felhalmozási célú kiadások 44 500 12 025 -32 475 

Finanszírozási kiadások 83 879 1 090 834 1 006 955 

Kiadások összesen 72 056 722 88 623 350 16 566 628 

 

A fenti táblázat adatai alapján látható, hogy szinte valamennyi kiadási jogcím teljesítésének 

tekintetében növekedés következett be az előző évhez képest. 

A táblázat adatainak értékelése a következő 3.2.2.1-3.2.2.6. pontokban kerül bemutatásra. 

3.2.2.1. A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok, valamint 

a létszám alakulása (2013-2015) 

A Debreceni Egyetem személyi juttatások előirányzatának és teljesítésének 2013-2015 közötti 

alakulását az alábbi táblázat mutatja be.  

45. Táblázat:  Személyi juttatások előirányzata és teljesítése 2013-2015. 

Megnevezés 2013. 2014. 2015. 
Változás (ezer Ft) 

2013. évhez képest 2014. évhez képest 

Eredeti előirányzat  

(ezer Ft) 
21 618 700 22 444 200 22 582 800  964 100 138 600 

Módosított előirányzat 

 (ezer Ft) 
24 940 399 26 007 142 27 793 822 2 853 423 1 786 680 

Teljesítés  

(ezer Ft) 
23 692 745 24 239 857 25 358 598 1 665 853 1 118 741 

Túlteljesítés/Megtakarítás 

(ezer Ft) 
1 247 654  1 767 285 2 435 224  1 187 570 667 939 

 

Az eredeti előirányzatok tekintetében növekedés következett be a 2013-as évet alapul véve. 

A növekedés pozitív irányba változott, melynek alakulásában jelentős szerepe van az 

egészségügyi ágazati béremelésnek, az egészségügyi dolgozók mozgóbér kiegészítésének, a 

pedagógus életpályamodell keretében történő béremelésnek, valamint a pályázati keretekből 

személyi juttatásokra fordított előirányzatok növekedésének. 

A személyi juttatások teljesítése tekintetében 2013-2015 között 1.665.853 ezer Ft emelkedés 

mutatkozik, 2014-2015 között 1.118.741 ezer Ft teljesítésnövekedés ment végbe.  

A felhasználásból kiemelendő az egészségügyi ágazati béremelésre fordított összeg 2015 

évben 1.316.703 ezer Ft, 2014. évben 1.398.432 ezer Ft, 2013. évben 1.273.421 ezer Ft. 
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Az egészségügyben dolgozók mozgóbér kiegészítésére 2015. évben 101.311 ezer Ft került 

kifizetésre. 

A bérkompenzáció tényleges felhasználása 2015. évben 325.750 ezer Ft, 2014. évben 351.070 

ezer Ft, 2013. évben 411.521 ezer Ft. 

A prémiumévek programban részt vevők részére, 2015. és 2014. évben 1.272 ezer Ft, 2013. 

évben 4.856 ezer Ft került kifizetésre.  

Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlékra, valamint és a 2015. július 1-jétől bevezetett 

kiegészítő pótlékra 2015. évben 2.389 ezer Ft-ot, 2014. évben ilyen jogcímen 1.505 ezer Ft-

ot fizetett ki az egyetem. 

2015. évben a foglalkoztatottak törvény szerinti illetmények, munkabérek jogcímen a 

tényleges felhasználás 16.221.250 ezer Ft. 

Az 1 főre jutó átlag személyi juttatás 2015. évben 4.291 ezer Ft/év, 2014. évben 4 042 ezer 

Ft/év, 2013. évben 4.010 ezer Ft/év. 

Az összes személyi juttatásból 2015. évben 1.328.593 ezer Ft-ot, 2014. évben 1.228.412 ezer 

Ft-ot, 2013. évben 1.240.150 ezer Ft-ot fordítottuk készenlét, ügyelet, rendkívüli 

munkavégzés díjazására.  

Az alábbi táblázat mutatja be a munkaadót terhelő járulékok alakulását 2013-2015 között. 

46. Táblázat:  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és 

teljesítése 2013-2015. 

Megnevezés 2013 2014 2015 

Változás (ezer Ft) 

2013. évhez 

képest 

2014. évhez 

képest 

Eredeti előirányzat  

(ezer Ft) 
6 243 500 6 646 100 6 683 500 440 000 37 400 

Módosított előirányzat 

(ezer Ft) 
6 858 209 7 352 844 7 908 531 1 050 322 555 687 

Teljesítés  

(ezer Ft) 
6 294 797 6 801 460 7 155 710 860 913 354 250 

Túlteljesítés/Megtakarítás 

(ezer Ft) 
563 412  551 384 752 821 189 409 201 437 

Létszám alakulása 

Az egyetem átlagos statisztikai állományi létszáma 2015. évben 5910 fő, 2014. évben 5996 

fő, 2013. évben 5908 fő. 

Az egyetem költségvetésben engedélyezett létszáma 2015. és 2014. évben 6658 fő, 2013. 

évben 6.958 fő. 
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3.2.2.2. A dologi kiadások alakulása (2013-2015) 

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 

 

47. Táblázat:  Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 2013-2015. 

Megnevezés 2013 2014 2015 

Változás (ezer Ft) 

2012. évhez 

képest 

2013. évhez 

képest 

Eredeti előirányzat (ezer Ft) 22 804 428  24 775 900  25 681 600  2 877 172  905 700  

Módosított előirányzat (ezer 

Ft) 
39 437 312  43 940 617  51 873 581  12 436 269  7 932 964  

Teljesítés (ezer Ft) 36 061 134  34 515 938  41 273 062  5 211 928  6 757 124  

Túlteljesítés/Megtakarítás 

(ezer Ft) 
3 376 178  9 424 679  10 600 519  7 224 341  1 175 840  

 

Megállapítható, hogy a korábbi évekhez képest az eredeti, módosított előirányzat és a 

teljesítés tekintetében is növekedés figyelhető meg 2015-re. Az elmúlt három évben a 

teljesített dologi kiadások esetében folyamatosan megtakarítás keletkezett a módosított 

előirányzathoz képest, amely megtakarítás mértéke 2013-ről 2014-re, majd pedig 2015-re is 

jelentősen nőtt. 

A dologi kiadások teljesítésében bekövetkezett növekedés elsősorban a következő jogcímeken 

figyelhető meg: készletbeszerzés (ezen belül a szakmai anyagok beszerzése), szolgáltatási 

díjak (szakmai tevékenységet segítő és az egyéb szolgáltatások növekedése) és különféle 

befizetések és egyéb dologi kiadások. 

3.2.2.3. Ellátottak pénzbeli juttatásainak alakulása (2013-2015) 

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. 
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48. Táblázat:  Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése 2013-2015. 

Megnevezés 2013 2014 2015 

Változás (ezer Ft) 

2013. évhez 

képest 

2014. évhez 

képest 

Eredeti előirányzat 

(ezer Ft) 
3 447 800 3 646 700 3 594 800 147 000 -51 900 

Módosított előirányzat 

(ezer Ft) 
3 394 422 2 812 345 3 013 513 -380 909 201 168 

Teljesítés 

(ezer Ft) 
3 196 600 2 795 561 2 984 673 -211 927 189 112 

Túlteljesítés/Megtakarítás 

(ezer Ft) 
197 822 16 784 28 840 -168 982 12 056 

 

Az eredeti előirányzat 2013-ról 2014-re kismértékű növekedést mutat, amelyet 2015-ben 

csökkenés követett. Ehhez képest a módosított előirányzat és a teljesítés is éppen ellenkező 

irányt követett. A megtakarítás összege 2015-ben az előző évhez képest 12.056 ezer Ft-tal 

nőtt. 2015. évben a módosított előirányzathoz képest 28.840 ezer Ft-os kiadás megtakarítás 

keletkezett. 

3.2.2.4. Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások alakulása (2013-

2015) 

A Debreceni Egyetem egyéb működési célú kiadások előirányzatát és teljesítését az alábbi 

táblázat mutatja be 2013-2015. évekre. 

49. Táblázat:  Egyéb működési célú kiadások előirányzata és teljesítése 2013-2015. 

Megnevezés 2013 2014 2015 

Változás (ezer Ft) 

2013. évhez 

képest 

2014. évhez 

képest 

Eredeti előirányzat (ezer Ft) 126 929 77 000 77 000 -49 929 0 

Módosított előirányzat (ezer Ft) 1 061 230 896 016 1 385 345 -165 214 489 329 

Teljesítés (ezer Ft) 845 182 359 184 801 471 -485 998 442 287 

Túlteljesítés/ Megtakarítás 

(ezer Ft) 
216 048 536 832 583 874 320 784 47 042 

 

Az egyéb működési célú kiadások esetében a korábbi évekhez hasonlóan kiadás megtakarítás 

keletkezett a módosított előirányzathoz képest. A 2015. évi módosított előirányzat és kiadás 

teljesítés is egyaránt növekedést mutat az előző évhez képest. 

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát és teljesítését 2013-2015. évekre 

vonatkozóan az 50. táblázat mutatja be. 
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50. Táblázat:  Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése 2013-2015. 

Megnevezés 2013 2014 2015 

Változás (ezer Ft) 

2013. évhez 

képest 

2014. évhez 

képest 

Eredeti előirányzat (ezer Ft) 800 800 800 0 0 

Módosított előirányzat (ezer Ft) 23 025 51 625 30 043 7 018 -21 582 

Teljesítés (ezer Ft) 22 719 44 500 12 025 -10 694 -32 475 

Túlteljesítés/Megtakarítás 

(ezer Ft) 
306 7 125 18 018 17 712 10 893 

 

Az egyéb felhalmozási célú kiadások esetén kismértékű változások következtek be. A 2014-

es évre növekedést mutat mind a módosított előirányzat, mind pedig a teljesítés, ám ez a 

tendencia 2015-ös évre megfordult és csökkenés következett be ezen a jogcímen. 

A Debreceni Egyetem késedelmi kamat, bírság, kötbér kiadásainak alakulását az alábbi 

táblázat mutatja be. 

51. Táblázat:  A kötbér, bírság, késedelmi pótlék alakulása 2014-2015. években 

Megnevezés 
2014 

(ezer Ft) 

2015 

(ezer Ft) 

Kötbér 3 967 37 

Bírság 130 3 330 

Késedelmi kamat 12 724 51 186 

Összesen: 16 821 54 553 

 

A kötbér 2014. évben a TIGÁZ Zrt-vel szembeni fizetési kötelezettség volt, míg 2015. évben 

elhanyagolható mértékben szállodai foglalások kései lemondásából adódott.  

2015-ben a Tisztiorvosi Szolgálat által kiszabott egészségügyi bírság, a Közbeszerzési 

Hatóság által Kbt. megsértése miatt kiszabott bírság, valamint Rendőrkapitányság által 

szakvélemény megküldésének elmulasztása miatt megállapított eljárási bírság együttesen 

3.330 ezer Ft-ot tett ki.  

A késedelmi kamat az egyetemi belső szervezeti átalakítás miatt 2014. évben és 2015. év első 

felében jelentős késedelemmel teljesített szállítói kifizetések miatt érvényesített követelésből 

eredt. 

2015. évben a betegellátás alulfinanszírozásából eredően jelentős volt az átmeneti 

tartozásállomány. Ennek kései rendezése (Konszolidáció I- II. ütem) okozott jelentős 

növekedést a késedelmi kamatkiadások esetében. 

2015. év végére sikerült megvalósítani a szállítói számlák szinte napra kész feldolgozását, 

ezáltal a következő évben a szállító partnerek által érvényesített késedelmi kamat kiadás 

jelentős csökkenése várható. 
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3.2.2.5. Beruházások és felújítások alakulása (2013-2015) 

A beruházások eredeti, módosított előirányzatának és a teljesített kiadásainak alakulását az 

52. számú táblázat mutatja be. 

52. Táblázat:  Beruházások előirányzata és teljesítése 2013-2015. 

Megnevezés 2013 2014 2015 

Változás (ezer Ft) 

2013. évhez 

képest 

2014. évhez 

képest 

Eredeti előirányzat (ezer Ft) 2 069 200 1 856 800 1 856 800 -212 400 0 

Módosított előirányzat 

(ezer Ft) 
7 663 451 3 924 616 10 724 566 3 061 115 6 799 950 

Teljesítés (ezer Ft) 7 065 453 2 600 188 9 262 400 2 196 947 6 662 212 

Túlteljesítés/Megtakarítás 

(ezer Ft) 
597 998 1 324 428 1 462 166 864 168 137 738 

 

2015-ben a módosított előirányzat és a teljesítés is jelentős növekedést mutat a megelőző 

évhez képest. Megállapítható, hogy 2013-ban 597.998 ezer Ft, 2014-ben pedig 1.324.428 ezer 

Ft, 2015-ben pedig 1.462.166 ezer Ft kiadási megtakarítás keletkezett a beruházások esetén. 

A jelentős növekedés a 3.7. Megvalósult és folyamatban lévő beruházásokhoz, felújítások 

fejezetben szereplő beruházásokhoz kapcsolódóan 2015 évben felmerül kiadások nagyobb 

összegének köszönhető. A beruházások közül kiemelendő a Debreceni Egyetem 

Sporttudományi Oktatóközpontjának megvalósítása, amely 1,6 milliárd Ft-ot tett ki. Ezen 

kívül jelentős összegben kerültek beszerzésre a Klinikai Központon belül orvosi gép-

műszerek (1,7 milliárd Ft), amelyek pályázati program keretében valósultak meg. 

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

részletezi. 

53. Táblázat:  Felújítások előirányzata és teljesítése 2013-2015. 

Megnevezés 2013 2014 2015 

Változás (ezer Ft) 

2013. évhez 

képest 

2014. évhez 

képest 

Eredeti előirányzat (ezer Ft) 399 100 355 400 355 400 -43 700 0 

Módosított előirányzat (ezer Ft) 890 278 840 996 959 845 69 567 118 849 

Teljesítés (ezer Ft) 445 826 616 155 684 577 238 751 68 422 

Túlteljesítés/Megtakarítás 

(ezer Ft) 
444 452 224 841 275 268 -169 184 50 427 

 

A fenti táblázatból látható, hogy a felújítások eredeti előirányzata az elmúlt három évben közel 

azonos szinten mozgott. A 2015. évi módosított előirányzat 2014-hez képest kis mértékben 

nőtt. A teljesítés egyik évben sem érte el a módosított előirányzatot, minden vizsgált évben 

kiadási megtakarítás keletkezett. 
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3.2.2.6. Finanszírozási kiadások alakulása (2013-2015) 

A finanszírozási kiadások eredeti, módosított előirányzatának és teljesítésének alakulását az 

54. számú táblázat mutatja be. 

54. Táblázat:  Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése 2013-2015. 

Megnevezés 2013 2014 2015 

Változás (ezer Ft) 

2013. évhez 

képest 

2014. évhez 

képest 

Eredeti előirányzat (ezer Ft) 0 0 0 0 0 

Módosított előirányzat (ezer Ft) 0 1 073 932 1 090 834 1 090 834 16 902 

Teljesítés (ezer Ft) 0 83 879 1 090 834 1 090 834 1 006 955 

Túlteljesítés/Megtakarítás 

(ezer Ft) 
0 990 053 0 0 -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 finanszírozási kiadások 2015. évi módosított előirányzata és a teljesítése egyrészt a 

pénzügyi lízing tárgyévben esedékes törlesztő részét (100.781 ezer Ft), másrészt az 

egészségügyi dolgozók 2014. december havi bérének OEP általi 2014. évi megelőlegezésének 

visszafizetését (990.053 ezer Ft) tartalmazza. 

3.2.2.7. PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, 

szolgáltatásvásárlás alakulása 

A Debreceni Egyetemen PPP program keretében 2015. 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 korábbi évektől eltérően nem a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztériumtól részesültünk megállapodás útján állami hozzájárulásban, hanem központi, 

irányítószervi támogatásként az Emberi Erőforrások Minisztériumától. 

Az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához a Campus Hotel 2015-ben a férőhelyek alapján 

83.800 ezer Ft támogatásban részesült, mely 2015. december 31-ig teljes összegben 

felhasználásra került. A Campus Hotel 2015. évi teljes kiadása 596.905 ezer Ft volt, ebből a 

célzott állami támogatás aránya 14,04%, ami messze elmarad az 50%-os 

finanszírozhatóságtól. 

A meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához a Kossuth Lajos Kollégium 339.458 ezer 

Ft, a Markusovszky Lajos Kollégium 100.742 ezer Ft támogatásban részesült 2015-ben, 

melyből előbbinél 13.058 ezer Ft, a Markusovszky Kollégium esetében pedig 279 ezer Ft nem 

került elköltésre. A Kossuth Lajos Kollégium 2015. évi teljes kiadása 652.800 ezer Ft, a 

Markusovszky Lajos II. Kollégium teljes kiadása pedig 200.927 ezer Ft volt, azaz a Debreceni 

Egyetem összesen 853.727 ezer Ft-ot költött a meglévő kollégiumok PPP-s rekonstrukciójára. 

Ezen összegből a támogatással érintett számlák 50%-a 426.864 ezer Ft, ami 13.337 ezer Ft-

tal maradt el a rendelkezésre álló támogatás összegétől. 
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3.2.3. Azonosítás alatt álló kiadások, bevételek, egyéb eszközoldali/forrásoldali 

elszámolások  

A költségvetési szervek gazdálkodása során olyan pénzkiadások és pénzbevételek 

jelentkezhetnek, melyekről nem lehet megállapítani a felmerüléskor, hogy azok milyen 

kiadás, illetve bevétel jogcímen számolhatóak el (például tévesen teljesített vagy beérkezett 

utalás, személyi járandóság előrefizetése). Év közben az ilyen jogcímen érkező bevételeket, 

kiadásokat folyamatosan rendeztük. 2015. december 31-én azonosítás alatt álló kiadások, 

bevételek jogcímen könyvelésünkben nem volt nyitott tétel.  

A követelés jellegű sajátos elszámolások és az egyéb eszközoldali elszámolások között 

szerepelnek a szállítóknak, foglalkoztatottaknak adott előlegek, a folyósított megelőlegezett, 

társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása, a decemberben 

megelőlegezett, de a következő költségvetési évet terhelő december havi illetmény, valamint 

a ki nem osztott (fel nem használt) Erzsébet utalvány. 

55. Táblázat:  Követelés jellegű sajátos elszámolások és egyéb sajátos eszközoldali 

elszámolások állománya 2015. december 31-én 

Megnevezés  

Könyv szerinti 

érték 

(ezer Ft) 

Beruházásokra adott előlegek 2 946 

Foglalkoztatottaknak adott előlegek 15 481 

Egyéb adott előlegek, túlfizetések 272 684 

Folyósított megelőlegezett, társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 55 863 

Követelés jellegű sajátos elszámolások 346 974 

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összesen 198 

 

A beruházásra adott előlegek között ÉAOP pályázat keretében- szállítói finanszírozással 

nyújtott előleg szerepel, mely rendezése csak a rész-, illetve végszámla benyújtását követően 

történik. Az egyéb adott előlegek között a szállítóknak szolgáltatással összefüggésben adott 

előleg került kimutatásra. (pl.: betegélelmezés, oktatás), valamint az OEP által közvetlenül a 

szállítónak fizetett gyógyszerek értéke.   

Az 55.863 ezer Ft az intézményünk által megelőlegezett ellátások (táppénz) összege, melyet 

a MEP 2016. március 03-án térített meg részünkre. 

A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások és az egyéb forrásoldali elszámolások között 

mutatjuk ki a kapott előlegeket, az általunk beszedett, de más szervet megillető bevételeket és 

az idegen pénzeszközökkel kapcsolatos pénzforgalmat. 
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56. Táblázat:  Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások és egyéb sajátos forrásoldali 

elszámolások állománya 2015. december 31-én 

Megnevezés  
Könyv szerinti érték 

(ezer Ft) 

Kapott előlegek 35 280 

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 191 

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 35 471 

Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások 397 629 

 

A kapott előlegek között a vevőktől klinikai kutatásra, oktatásra, bérleti díjra, mobiltelefon 

szolgáltatásra előre történő befizetések szerepelnek.  

A más szervet megillető 191 ezer Ft összegű bevétel, a szálláshelyeken decemberben 

megszálló vendégek, önkormányzatokat érintő idegenforgalmi adó befizetéséből adódik, mely 

rendezése 2016-ban történik.  

Az egyéb sajátos elszámolások összege részben, a nemzetközi támogatási programokhoz 

(Erasmus, HURO) kapcsolódó pénzeszközök forgalmának a nemzetközi támogatási 

programok lebonyolítását szolgáló devizaszámláknak az egyenlegéből és az év végén 

elszámolt árfolyam különbözetből, illetve 2015. júliusától kezdődően a Magyar 

Államkincstárnál megnyitott Neptun gyűjtőszámlára történő hallgatói befizetések 

egyenlegéből (189.553 ezer Ft) adódik. 

3.3. Maradvány alakulása 

3.3.1. 2014. évi maradvány felhasználásának jogcímei 

2014. évben egyetemi szinten 14.843.411 ezer Ft összegű előirányzat-maradvány keletkezett, 

melynek teljes összege kötelezettségvállalással terhelt volt. 

A 2014. évi maradvány felhasználásának jogcímeit az 57. táblázat foglalja össze. 

57. Táblázat:  A 2014. évi maradvány felhasználásának jogcímei 

Kiadási jogcím 
Felhasználás 

összege (ezer Ft) 

Személyi juttatások 1 767 285 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 551 384 

Dologi kiadások 8 653 268 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 16 784 

Egyéb működési célú kiadások 538 672 

Beruházások 1 796 220 

Felújítások 522 620 

Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 125 

Finanszírozási kiadások 990 053 

2014. évi maradvány összesen 14 843 411 
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A 58. táblázat mutatja be a 2014. évi maradvány felhasználásának jogcímeit tervezési 

egységenként. 

58. Táblázat:  A 2014. évi maradvány felhasználásának jogcímei tervezési egységenként 

Kiadási jogcím 
Felhasználás (ezer Ft) 

ATK KK KP Összesen 

Személyi juttatások 144 844 173 364 1 449 077 1 767 285 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 
41 736 71 984 437 664 551 384 

Dologi kiadások 419 961 132 565 8 100 742 8 653 268 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 4 569 12 214 16 784 

Egyéb működési célú kiadások 0 0 538 672 538 672 

Beruházások 399 644 304 730 1 091 846 1 796 220 

Felújítások 74 256 2 835 445 529 522 620 

Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 7 125 0 7 125 

Finanszírozási kiadások 0 990 053 0 990 053 

2014. évi maradvány összesen 1 080 442 1 687 225 12 075 744 14 843 411 

 

Jogcímek tekintetében a dologi kiadások esetében került felhasználásra a legnagyobb 

összegben maradvány, a teljes maradvány összegének 58,30 %-a. 

3.3.2. Vállalkozási tevékenység maradványának alakulása 

A Debreceni Egyetem vállalkozási tevékenységet nem végez. 

3.3.3. 2015. évi maradvány 

A Debreceni Egyetem és ezen belül a tervezési egységek előirányzat, a bevetéli és kiadási 

teljesítés, valamint maradvány adatainak alakulását az 59. táblázat mutatja. 

59. Táblázat:  A tervezési egységek 2015. évi előirányzat, bevételi és kiadási teljesítés, 

valamint maradvány adatai 

Tervezési gazdálkodási 

egységek 

Előirányzat (ezer Ft) Bevételi 

teljesítés 

(ezer Ft) 

Kiadási 

teljesítés 

(ezer Ft) 

Előirányzat

-maradvány 

(ezer Ft) Eredeti Módosítás 
Módosított 

előirányzat 

ATK 1 820 000 896 321 2 716 321 2 716 321 2 044 972 671 349 

KK 28 091 220 12 228 100 40 319 320 40 319 320 39 660 723 658 597 

KP 30 921 480 30 822 959 61 744 439 61 744 439 46 917 655 14 826 784 

Debreceni Egyetem  60 832 700 43 947 380 104 780 080 104 780 080 88 623 350 16 156 730 

 

A táblázat alapján megállapítható, hogy a Debreceni Egyetem 2015. évi maradványa 

16.156.730 ezer Ft, melynek tervezési egységek közötti megoszlását a 8. ábra szemlélteti. 
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8. Ábra:  A 2015. évi maradvány megoszlása a tervezési egységek között 

A Debreceni Egyetem 2015. évi maradványának 4-4%-a az Agrártudományi Központ és a 

Klinikai Központ gazdálkodása során realizálódott. 

Az Egyetem oktató, kutató, és azokat kiszolgáló központi egységeinek 2015. évi maradványa 

14.826.784 ezer Ft, mely az Egyetem maradványának 91,8%-át adja. 

 

9. Ábra:  A Debreceni Egyetem tervezési egységeinek teljesített bevételei és kiadásai 
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A fentiek alapján a Debreceni Egyetem maradványa 2015-ben összesen 1.313.319 ezer Ft-tal 

több, mint a 2014. évi maradványa. 

Az Egyetem gazdálkodásában 2015. évben realizált 16.156.730 ezer Ft összegű előirányzat- 

maradvány teljes egészében kiadási megtakarítás címén keletkezett. Az előirányzat-

maradvány teljes összege kötelezettségvállalással terhelt. 

A 2015. évi maradvány jogcímek szerinti összetétele az 60. táblázatban látható. 

60. Táblázat:  A Debreceni Egyetem 2015. évi maradványának jogcímek szerinti összetétele 

Jogcím 
Maradvány 

(ezer Ft) 

Önrevízió alapján elvonásra felajánlott költségvetési maradvány  99 690 

Költségvetési maradvány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 383 705 

Költségvetési maradvány az elkülönített állami pénzalapokból 673 118 

Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa -1 920 337 

Egyéb kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 16 920 554 

2015. évi maradvány összesen 16 156 730 

 

 

A Debreceni Egyetem 2015. évi előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalásainak 2015. 

december 31-i állománya kiadási jogcímenként a következőképpen alakult: 

 személyi juttatások 2.435.224 ezer Ft 

 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 752.821 ezer Ft 

 dologi kiadások 10.600.519 ezer Ft 

 ellátottak pénzbeli juttatásai 28.840 ezer Ft 

 egyéb működési célú kiadások 583.874 ezer Ft 

 beruházások  1.462.166 ezer Ft 

 felújítások 275.268 ezer Ft 

 egyéb felhalmozási célú kiadások 18.018 ezer Ft 

 

3.4. Tervezési egységek gazdálkodásának bemutatása 

3.4.1. Agrártudományi Központ 

A gazdálkodást meghatározó tényezők 

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 átmeneti évet követően 2015-ben már az újonnan kialakított egységes gazdálkodási 

keretek között működött az Agrártudományi Központ is. Továbbra is elkülönült üzletágat 

képez a Debreceni Egyetem Kancellária gazdasági informatikai rendszereiben, ennek 

megfelelően önálló költségvetést és beszámolót készít, elkülönült előirányzat kezelést végez.  

A gazdálkodást meghatározó legfontosabb erőforrások stabil megléte a gazdálkodás 

kiszámíthatóságát, tervezhetőségét nagyban segítette 2015-ben is. 

Az Agrártudományi Központ 2015. évi gazdasági eredményeit megalapozta a 2014. évi stabil 

működés és kiváló gazdálkodási gyakorlat. 
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Bevételi előirányzat és teljesítés 

Az Agrártudományi Központ 2015. évi bevételi előirányzatát és azok teljesítését a 61. táblázat 

tartalmazza. 

61. Táblázat:  Az Agrártudományi Központ 2015. évi bevételi előirányzata és teljesítése 

Jogcím 

2015. évi 

eredeti 

előirányzat 

(ezer Ft) 

2015. évi 

módosított 

előirányzat 

(ezer Ft) 

2015. évi 

teljesítés 

(ezer Ft) 

Túlteljesítés 

(+) 

/lemaradás 

(-) 

(ezer Ft) 

Teljesítés 

% 

Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről 
281 700 145 784 145 784 0 100,00% 

Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről 
66 300 127 447 127 447 0 100,00% 

Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 - 

Működési bevételek 672 000 729 818 729 818 0 100,00% 

Felhalmozási bevételek 0 553 553 0 100,00% 

Működési célú átvett 

pénzeszközök 
0 3 516 3 516 0 100,00% 

Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök 
0 0 0 0 100,00% 

Finanszírozási bevételek 800 000 1 709 202 1 709 202 0 100,00% 

Mindösszesen 1 820 000 2 716 320 2 716 320 0 100,00% 

 

Az Agrártudományi Központ bevételei kedvezően alakultak 2015-ben is. Az előirányzat és 

teljesítés alakulását mutatja a 10. ábra. 

 

10. Ábra:  Bevételi előirányzat teljesítése (ezer Ft) 

 

A 2.716 millió Ft teljesült bevétel jogcím szerinti megoszlását mutatja a 11. ábra. 
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11. Ábra:  Bevételi előirányzat teljesítése jogcím szerint (ezer Ft, %) 

Az irányító szervtől kapott támogatás az összes bevétel 23%-át adja. Az állami támogatás a 

kutatóintézeti támogatás és a botanikus kert speciális támogatása jogcímekből tevődik össze. 

A működési bevételek tekintetében kiemelkedő a 730 millió Ft-os teljesítés, ebből a 

mezőgazdasági termékek nettó értékesítési bevétele 372 millió Ft, a szolgáltatások nettó 

bevétele 116 millió Ft. 

A 12. ábra a szervezeti egységek (nettó) bevételi tervének teljesítését mutatja. 

 
12. Ábra:  Nettó saját bevételi tervek teljesítése szervezetenként (ezer Ft) 

5%
5%

0%

27%

0%

0%
0%40%

23%

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek Működési bevételek
Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele
Központi, irányító szervi támogatás

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

Karcagi

Kutatóintézet

Nyíregyházi

Kutatóintézet

Debreceni

Tangazdaság

és Tájkutató

Intézet

Központi

szervezetek

Egyéb

szervezeti

egységek

150 000

91 448

219 655

15 000

60 000

149 500

92 962

259 653

20 206 27 693

Eredeti e.i

Teljesítés



 

106 
 

 

A saját bevételek vonatkozásában a Kutatóintézetek és a Tangazdaság teljesítése minden 

esetben elérte/meghaladta az eredeti előirányzatokat. Az egyéb szervezeti egységeknél maradt 

el az eredeti előirányzattól a teljesítés, amely a 2015-ben szűkülő felnőttképzési bevételek 

miatt következett be. 

A teljesített bevételeken túl a Karcagi Kutatóintézet esetében a 8.635 ezer Ft, a Nyíregyházi 

Kutatóintézet esetében 1.324 ezer Ft, a Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet esetébe 

1.698 ezer Ft (nettó) vevői követelés teljesítése 2016. évre áthúzódik. 

Az államháztartáson belülről érkező támogatások és átvett pénzeszközök jogcímen összesen 

2015-ben 277 millió Ft teljesült. A Nyíregyházi Kutatóintézet pályázati tevékenységéből 174 

millió Ft, az agrárágazati fejezeti támogatásokból 84 millió Ft teljesült. Az agrárágazati 

támogatásokból ezen felül közel 60 millió Ft 2016-ra áthúzódó pénzügyi teljesítésű lesz. 

A 13. ábra mutatja az agrárágazati támogatások és az átvett pénzeszközök alakulását 

szervezeti egységenként. 

 
13. Ábra:  Támogatások, átvett pénzeszközök szervezeti egységenként (ezer Ft) 
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Kiadási előirányzat és teljesítés 

62. Táblázat:  Az Agrártudományi Központ 2015. évi kiadási előirányzata és teljesítése 

Jogcímek 

2015. évi 

eredeti 

előirányzat 

(ezer Ft) 

2015. évi 

módosított 

előirányzat 

(ezer Ft) 

2015. évi 

teljesített 

kiadás 

(ezer Ft) 

Megtakarítás 

(+) 

/ túlteljesítés 

(-) 

(ezer Ft) 

Teljesítés a 

módosított 

előirányzat 

%-ban 

Személyi juttatások 855 985 620 486 554 100 -66 386 89,3% 

Munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulás adó 
231 215 180 839 158 432 -22 407 87,6% 

Dologi kiadások 666 500 1 008 616 675 732 -332 884 66,9% 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 804 804 0 100,0% 

Egyéb működési célú kiadások 0 260 260 0 100,0% 

Beruházások 16 300 806 078 572 969 -233 109 71,0% 

Felújítások 50 000 99 237 82 674 -16 563 83,3% 

Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 - 

Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 - 

Mindösszesen 1 820 000 2 716 320 2 044 971 -671 349 75,2% 

 

A kiadási teljesítés lényegesen elmarad a módosított előirányzattól, ami a racionális 

gazdálkodásból, a pályázati ütemezésekből és a mezőgazdaság szezonalitásából adódik.  

A 14. ábra szemlélteti a kiadási előirányzatok összértékét és ennek teljesítését. 

 
14. Ábra:  Kiadási előirányzat és teljesítés (ezer Ft) 
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A kiadások legnagyobb részét 35 %-át a személyi jellegű kiadások és ezek járulékainak 

együttes összege adja. Emellett jelentős a dologi kiadások aránya, amely a szakmai és 

üzemeltetési anyagokból, valamint a közmű és egyéb szolgáltatásokból tevődik össze. 

2015-ben az összes beruházások értéke 573 millió Ft volt, ez a kiadásoknak a 28%-át tette ki, 

amely a jövőre nézve komoly lehetőségeket jelent és egyedülálló az elmúlt időszakot tekintve. 

 
15. Ábra:  Kiadások jogcím szerinti megoszlása (ezer Ft, %) 

 

Bevételek és kiadások tevékenységenként 

Az Agrártudományi Központ összes bevételei (16. ábra) és kiadásai (17. 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. 
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16. Ábra:  Összes bevétel tevékenységenként (ezer Ft) 

 

 
17. Ábra:  Összes kiadás tevékenységenként (ezer Ft) 

 

Maradvány 

Az Agrártudományi Központ 2015. évi maradványa 671.349 ezer Ft. 

A maradvány alakulását tevékenységenként a 18 ábra szemlélteti. A maradvány legnagyobb 

része az agrár szakmai tevékenységhez kapcsolódik. A célzott pénzeszközök, kötött 

felhasználású témák maradványa 235 millió Ft. A kutatási projektek, agrár szakmai feladatok 

áthúzódó kifizetésére a tevékenység keretében képződött bevételi maradvány fedezetet 

biztosít. 
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18. Ábra:  2015. évi maradvány (ezer Ft)  

 

 

Összegzés 

A 2015-es év gazdasági szempontból kedvező volt az Agrártudományi Központ számára. A 

működési saját bevételek közel 109%-os teljesítést értek el.  

Az agrár fejezeti támogatásokból 84 millió Ft-os teljesült, de 60 millió Ft 2016-ra áthúzódó 

pénzügyi teljesítésű lesz, így a következő évben ennek a hatásával is számolni szükséges. 

Szintén figyelmet igényel az agrártámogatások rendszerének 2015-ös átalakulása, ami komoly 

figyelmet és szakmai felkészültséget igényel a támogatások lehívása érdekében. A 

támogatások során elnyert összegek folyósítása időben jelentősen eltérhet az igénylés 

dátumától, ezért a következő évi tervezéskor ennek hatásával is kalkulálni szükséges. 

Az Agrártudományi Központ gazdálkodása 2015-ben is stabil volt, a biztonságos működés 

gazdasági feltételei egész évben adottak voltak. A bevételek terven felüli teljesítése, a 

racionális gazdálkodás sikeres gazdasági évet eredményeztek. 
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3.4.2. Klinikai Központ 

A Klinikai Központ bevételi módosított előirányzata terhére történő teljesítést a 63. táblázat 

mutatja be. 

63. Táblázat:  Teljesített bevételek alakulása a Klinikai Központban 2015. évben 

 

A Klinikai Központ teljesült bevételeinek összege 40.319.320 ezer Ft volt 2015. évben.  

A Klinikai Központ teljesített bevételeinek részletezését a 19. ábra mutatja be. 

 
19. Ábra:  A teljesített bevételek struktúrája a Klinikai Központban 2015. évben (%) 

Jogcímek 

2015. évi 

eredeti 

előirányzat 

2015. évi 

módosított 

előirányzat 

2015. évi 

teljesítés 

Megtakarítás 

(+) 

/ túlteljesítés 

(-) 

Teljesítés a 

módosított 

előirányzat 

%-ban 

Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről 
25 020 700 30 282 047 30 282 047 0 100,00% 

Felhalmozási célú 

támogatások 

államháztartáson belülről 

1 429 900 3 700 926 3 700 926 0 100,00% 

Közhatalmi bevételek 0 779 779 0 100,00% 

Működési bevételek 1 640 620 1 896 433 1 896 433 0 100,00% 

Felhalmozási bevételek 0 775 775 0 100,00% 

Működési célú átvett 

pénzeszközök 
0 132 988 132 988 0 100,00% 

Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök 
0 36 588 36 588 0 100,00% 

Finanszírozási bevételek  4 268 784 4 268 784 0 100,00% 

Mindösszesen 28 091 220 40 319 320 40 319 320 0 100,00% 
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A diagram jól szemlélteti, hogy a teljes bevétel 75,11 %-a működési célú támogatás 

államháztartáson belülről, 9,18 %-a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről, 

4,70 %-a működési bevételből, 0,33%-a működési célú átvett pénzeszközből, 0,09 %-a 

felhalmozási célú pénzeszközből, 10,59 % finanszírozási bevételekből származó bevétel. 

A működési bevétel az alábbi tételekből tevődik össze: 

Készletértékesítés ellenértéke 516.633 ezer Ft 

Tárgyi eszköz bérbeadásból származó bevétel 125.927 ezer Ft 

Egyéb szolgáltatások ellenértéke 440.093 ezer Ft 

Közvetített szolgáltatások ellenértéke 240.686 ezer Ft 

Ellátási díjak 392.978 ezer Ft 

Kiszámlázott ÁFA 161.657 ezer Ft 

Egyéb működési bevételek 18.459 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 támogatásértékű bevételek között mutatjuk ki a betegellátás OEP általi 

finanszírozását (30.104.377 ezer Ft), és a pályázatok támogatását (3.794.722 ezer Ft), melyek 

közvetlenül vagy közvetett módon segítették a szakmai feladatok ellátását. 

A finanszírozási bevételek az alábbi tételekből tevődnek össze: 

2014. évi költségvetési maradvány igénybevétele 1.687.225 ezer Ft 

Központi irányítószervi támogatás (a betegellátáshoz kapcsolódó 

konszolidációs támogatás) 
2.581.559 ezer Ft 

Összesen: 4.268.784 ezer Ft 

 

A Klinikai Központ 2015. évi előirányzatait és teljesítését a 64. táblázat tartalmazza kiadási 

jogcím szerinti bontásban. 
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64. Táblázat:  A Klinikai Központ kiadási előirányzata és teljesítése 2015. évben 

Jogcímek 

2015. évi 

eredeti 

előirányzat 

2015. évi 

módosított 

előirányzat 

2015. évi 

teljesítés 

Megtakarítás 

 (+) 

/túlteljesítés 

(-) 

Teljesítés a 

módosított 

előirányzat 

%-ban 

Személyi juttatások 9 605 400 9 359 786 9 329 772 30 014 99,68% 

Munkaadókat terhelő járulékok 

és szociális hozzájárulási adó 
3 054 300 2 673 843 2 643 986 

29 857 98,88% 

Dologi kiadások 14 001 620 23 340 575 22 967 689 372 886 98,40% 

Ellátottak pénzbeli juttatásai  13 150 12957 193 98,40% 

Egyéb működési célú kiadások 0 18 18 0 100,00% 

Beruházások 1 319 400 3 880 424 3 666 558 213 866 94,49% 

Felújítások 110 500 50 447 38 665 11 782 76,64% 

Egyéb felhalmozási célú 

kiadások 
0 11 025 11 025 

0 100,00% 

Finanszírozási kiadások  990 053 990 053 0 100,00% 

Mindösszesen 28 091 220 40 319 321 39 660 723 658 598 98,33% 

 

A táblázat alapján megállapítható, hogy a Klinikai Központ 40.319.321 ezer Ft összegű 

módosított előirányzatánál 658 598 ezer Ft-tal alacsonyabb a teljesített kiadásainak értéke 

(39.660.723 ezer Ft), ez 1,63 % mértékű kiadás megtakarítást jelent. 

A megtakarítás elsősorban a 2015. december 29-én a Klinikai Központ számlájára utalt, a 

gyógyító megelőző jogcímcsoport maradványa terhére nyújtott 338.412,7 ezer Ft támogatás 

eredménye, mely a pénzmaradvány részeként fedezetet nyújt a Klinikai Központ 

kötelezettségállományának következő évi részbeni rendezésére. 

A Klinikai Központ 2015. évben teljesített kiadásainak összetételét a 20. ábra szemlélteti. 
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20. Ábra:  A Klinikai Központ teljesült kiadásainak megoszlása (%) 

A dologi kiadások (57,91 %) a teljesített kiadások meghatározó részét képezik. Az összes 

kiadáson belül a személyi juttatások és az ezekhez kapcsolódó járulékok (30,19 %) aránya a 

kiszervezett tevékenységek következtében nem olyan jelentős, mint általában a 

betegellátásban. 

2015. évben a fejlesztésekre fordított kiadások összege (beruházás, felújítás) a pályázati 

forrásoknak köszönhetően jelentősen megnőtt, a Klinikai Központ összes teljesített 

kiadásainak 9,24 %-a volt.  

A kiadások szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy a működési kiadások szerepe a 

meghatározó az előirányzatok és a teljesítési adatok alapján is. 

A 2015. év előirányzat-módosításainak legjelentősebb része – 9.503.717 ezer Ft – saját 

hatáskörben valósult meg, amely többletbevételből vált lehetővé. Ennek része a betegellátás 

OEP által finanszírozott támogatás 3.218.661,7 ezer Ft eredeti előirányzatot meghaladó 

többlete, az egészségügyi dolgozók készenléthez, ügyelethez, műszakpótlékhoz kapcsolódó 

96.702,6 ezer Ft összegű bérkiegészítésre, a 338.412,7 ezer Ft év végi kasszaseprés.  

A pályázathoz kapcsolódó támogatások esetében 3.890.334 ezer Ft előirányzat módosítást 

kezdeményeztünk a támogatás céljával összhangban.  A működési és felhalmozási célra átvett 

pénzeszközökhöz kapcsolódó előirányzat módosítása összege 157.838 ezer Ft. 

Az 1226/2015. (IV.20.) Kormányhatározat 1. pontja alapján az egészségügyi szolgáltatások 

folyamatos és biztonságos ellátása céljából a fekvőbeteg szakellátást nyújtó közfinanszírozott 

egészségügyi szolgáltatók adósságának rendezésére állami támogatás forrás terhére nyújtott 
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konszolidációs támogatás 2.581.559 ezer Ft többlettámogatást eredményezett a 

betegellátásban mely jelentős mértékben módosította a Klinikai Központ eredeti előirányzatát. 

Az engedélyköteles bevételek előirányzat-módosítása 257.368 ezer Ft összegben valósult 

meg, továbbá módosításra került 1.687.225 ezer Ft összegen a 2014. évi pénzmaradvány is. 

A dologi kiadások részben az üzemeltetéshez kapcsolódó fenntartási, karbantartási, 

energiaszolgáltatási kiadások, részben pedig a szakmai feladatok ellátását közvetlenül 

szolgáló beszerzések, szolgáltatások kiadásai. A kiadások között a legnagyobb volument a 

betegellátással összefüggő szakmai anyagok (gyógyszer, vegyszer, gyógyászati anyag, stb.) 

beszerzésére történő ráfordítások, valamint az intézményüzemeltetési költségek és vásárolt 

közszolgáltatások képviselik.  

A kiadások szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy a működési kiadások szerepe a 

meghatározó az előirányzatok és a teljesítési adatok alapján is.  

A Klinikai Központ 2015. évi maradványának levezetését szemléletei a következő táblázat. 

65. Táblázat:  A Klinikai Központ 2015. évi maradványának levezetése 

Megnevezés Összeg (ezer Ft-ban) 

Költségvetési bevételek 36 050 536 

Költségvetési kiadások 38 670 670 

Költségvetési egyenleg -2 620 134 

Finanszírozási bevételek 4 268 784 

Finanszírozási kiadások 990 053 

Finanszírozási egyenleg 5 258 837 

Összes maradvány 658 597 

 

A megtakarítás elsősorban a 2015. december 30-án Klinikai Központ számlájára utalt, a 

gyógyító megelőző jogcímcsoport maradványa terhére nyújtott 338.412,7 ezer Ft támogatás 

eredménye, mely a pénzmaradvány részeként fedezetet nyújt a Klinikai Központ 

kötelezettségállományának következő évi részbeni rendezésére. 
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3.4.3. Az Egyetem oktató, kutató, és azokat kiszolgáló központ egységei 

Az Egyetem oktató, kutató, és azokat kiszolgáló központ egységei bevételeinek alakulását 

bevételi jogcímenként a 66. táblázat mutatja. 

66. Táblázat:  Bevételek alakulása kiemelt jogcímenként DE Központ 2015 

Kiemelt jogcímek 

Módosított 

előirányzat 

(ezer Ft) 

Bevételi 

teljesítés 

(ezer Ft) 

Bevételi 

túlteljesítés 

/lemaradás 

(ezer Ft) 

Változás 

% 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 9 026 163 9 026 163 0 100% 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 

belülről 
3 284 857 3 284 857 0 100% 

Közhatalmi bevételek 46 118 46 118 0 100% 

Működési bevételek 16 681 212 16 681 212 0 100% 

Felhalmozási bevételek 6051 6051 0 100% 

Működési célú átvett pénzeszközök 718 292 718 292 0 100% 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 79 563 79 563 0 100% 

Finanszírozási bevételek 31 902 183 31 902 183 0 100% 

Mindösszesen 61 744 439 61 744 439 0 100% 

 

A Központ teljesített bevételeinek jogcím szerinti megoszlását a 21. ábra szemlélteti. 

 

21. Ábra:  A teljesített bevételek struktúrája a Központban 2015-ben (%) 

 

Az ábrán látható, hogy a finanszírozási bevételek a teljes bevételi teljesítés 51,67%-át teszik 

ki, amely az állami támogatást is tartalmazza. Az állami támogatás a finanszírozási bevételek 

62,15%-a, a teljes bevételnek pedig a 32,11%-át adja. A finanszírozási bevételek másik 

jelentős eleme a 2014. évi maradvány igénybevétele, amelynek részaránya 37,85%. A 
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finanszírozási bevételek után a második legjelentősebb tétel a működési bevételek, amelyek a 

teljes bevétel 27,02%-át teszik ki. A Központ esetében jelentős tételt képviselnek ezen kívül 

a működési célú támogatások államháztartáson belülről is, amely a teljes bevétel 14,62%-át 

jelenti. 

A Központra vonatkozóan a módosított kiadási előirányzat terhére teljesített kiadások 

alakulását 2015-ben a 67. táblázat adatai alapján elemezhetjük. 

67. Táblázat:  A Központ kiadási előirányzata és teljesítése 2015. 

Kiadási jogcímek 

Módosított 

előirányzat 

(ezer Ft) 

Teljesített 

kiadás 

(ezer Ft) 

Kiadási 

megtakarítás/ 

túlteljesítés 

(ezer Ft) 

Teljesítés 

(%) 

Személyi juttatások 17 813 549 15 474 728 2 338 821 86,87% 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulás adó 
5 053 849 4 353 292 700 557 86,14% 

Dologi kiadások 27 524 391 17 629 642 9 894 749 64,05% 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 999 559 2 970 911 28 648 99,04% 

Egyéb működési célú kiadások 1 385 067 801 193 583 874 57,85% 

Beruházások 6 038 064 5 022 872 1 015 192 83,19% 

Felújítások 810 161 563 236 246 925 69,52% 

Egyéb felhalmozási célú kiadások 19 018 1 000 18 018 5,26% 

Finanszírozási kiadások 100 781 100 781 0 100,00% 

Mindösszesen 61 744 439 46 917 655 14 826 784 75,99% 

 

A kiadási megtakarítás 2015-ben 14.826.784 ezer Ft volt, melynek nagyobb része a személyi 

juttatások (2.338.821 ezer Ft), a dologi kiadások (9.894.749 ezer Ft) és a beruházások 

(1.015.192 ezer Ft) esetében keletkezett. 

Arányait tekintve az összes teljesített kiadás a módosított előirányzatnak a 75,99%-a volt 

2015-ben, azaz a megtakarítás a módosított előirányzat 24,01%-a volt. 

A személyi juttatások esetében 13,13%-os megtakarítást ért el a Központ. 

A Központ legmagasabb összegű, 9.894.749 ezer Ft-os megtakarítást a dologi kiadások 

vonatkozásában érte el. 

A beruházások esetén 16,81%-os megtakarítás realizálódott a vizsgált évben, amely 

1.015.192 ezer Ft-nak felel meg. 

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 22. ábra szemlélteti. 
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22. Ábra:  A Központ teljesült kiadásainak megoszlása 2015. (%) 

Látható, hogy a teljesített kiadások meghatározó részét a személyi juttatások (32,98%) és a 

dologi kiadások teljesítése (37,58%) 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 

 2015. évi felhasználás (millió Ft) 

  

32,98%

9,28%37,58%

6,33%

1,71%
10,71%

1,20%
0,00%

0,21%

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 2015. december 31-én 103.558.666 ezer Ft volt. 

A 2014. év végén az Egyetem vagyona 89.333.785 ezer Ft volt, mely 14.224.881 ezer Ft 

vagyongyarapodást jelent egy év alatt. 

68. Táblázat:  A Debreceni Egyetem vagyonának változása 2014-2015  Me: ezer Ft 

Eszközök 2014 2015 Változás %-a 

Immateriális javak 421 247 510 256  21,12 % 

Tárgyi eszközök 71 496 227 75 092 340 5,02 % 

Befektetett pénzügyi eszközök 215 665 235 768 9,32 % 

Befektetett eszközök összesen 72 133 139 75 838 364 5,13 % 

Forgóeszközök 309 661 408 909 32,05 % 

Pénzeszközök 14 416 646 16 200 561 12,37 % 

Követelések 2 317 052 10 998 029 374,65 % 

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 328 198 -39,63 % 

Aktív időbeli elhatárolódások 156 959 112 605 - 28,25% 

Eszközök összesen 89 333 785 103 558 666 15,92 % 

 

Az összes vagyonból az egyetemi tevékenységet 1 évnél tovább szolgáló-, azaz a befektetett 

eszközök értéke 75.838.364 ezer Ft volt, mely az összes eszközök értékének 73,23 %-át 

jelenti. 

A befektetett eszközök döntő részét a tárgyi eszközök (ingatlanok, gépek, járművek, 

tenyészállatok) jelentik, melyeknek év végi értéke 75.092.340 ezer Ft volt, vagyis az összes 

eszköz 72,51 %-át adják. 

A tárgyi eszközök vonatkozásában 3.596.113 ezer Ft-os, azaz 2014. évhez viszonyítva 5,02 

%-os növekedés következett be. 

A Debreceni Egyetem vagyonának 0,39 %-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 2014. évi 309.661 ezer Ft-hoz képest 99.248 ezer Ft, azaz 32,05 

%-os növekedés következett be, így a 2015. december 31-i forgóeszköz állomány 408.909 

ezer Ft lett. 

2015. december 31-én az Egyetem pénzeszközeinek értéke 16.200.561 ezer Ft volt, mely 

magában foglalja a pénztárak, forint- és devizaszámlák értékét. A pénzeszközök az összes 

eszköz 15,64 %-át tették ki 2015. év végén. A pénzeszközök értéke esetében az előző év végén 

kimutatott 14.416.646 ezer Ft-hoz viszonyítva 12,37 % mértékű növekedés állapítható meg. 

 

Az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése 

Az intézményi vagyon felmérése és a vagyonban történt változások nyomon követése a 

főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás alapján történik. 

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. 
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69. Táblázat:  A Debreceni Egyetem vagyonának változása 2014-2015 

Eszközök 
2014.12.31. 2015.12.31. 

bruttó érték 

(ezer Ft) 

nettó érték 

(ezer Ft) 

bruttó érték 

(ezer Ft) 

nettó érték 

(ezer Ft) 

Immateriális javak 2 730 661 421 247 2 887 956 510 256 

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 75 448 594 62 598 961 79 532 929 65 374 908 

Gépek, berendezések és felszerelések 37 608 604 7 480 289 45 738 030 8 484 623 

Járművek 815 347 120 851 949 992 183 341 

Tenyészállatok 20 888 9 103 16 080 6 167 

Beruházások, felújítások 1 287 023 1 287 023 1 043 301 1 043 301 

Tárgyi eszközök összesen 115 180 456 71 496 227 127 280 331 75 092 340 

Befektetett eszközök összesen (befektetett 

pénzügyi eszközök nélkül) 
117 911 117 71 917 474 130 168 287 75 602 596 

 

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. 

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 2015. december 31-én 510.256 ezer Ft összegű nettó értékűek voltak 

és a befektetett eszközök 0,67 %-át képviselték. 

Az immateriális javak 2015. évre vonatkozó megoszlása: 

 szellemi termékek    0,09 % ( 489 ezer Ft) 

 vagyoni értékű jogok 99,91 % (  509.767 ezer Ft) 

 

2015. év végén a vagyoni értékű jogok értéke meghatározó volt az immateriális javakon belül. 
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Ingatlanok 

70. Táblázat:  Az ingatlanok bruttó-nettó értékének alakulása 2014-2015. 

Eszközök 
2014.12.31. 2015.12.31. 

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 11 706 

Épületek 55 094 983 44 786 199 58 465 117 47 023 525 

Műemlék 13 487 615 12 565 534 13 970 077 13 047 996 

Építmény 6 001 090 4 434 427 6 232 329 4 493 513 

Ültetvények 47 956 945 47 956 718 

Erdő 7 047 7 047 7 047 7 047 

Telek 748 661 748 661 748 661 748 661 

Földterület 41 242 41 242 41 742 41 742 

Összesen 75 448 594 62 598 961 79 532 929 65 374 908 

 

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 2014. évben 62.598.961 ezer Ft volt, 2015-ben 65.374.908 ezer Ft, amely 

2.775.947 ezer Ft összegű, 4,43 % mértékű növekedést jelent. 

2015. évben összesen 1.503.333 ezer Ft bruttó értékben történt új épület aktiválása.  

Legjelentősebb a Sporttudományi Oktató Központ épülete 1.417.966 ezer Ft bruttó értékben 

és a Szuperszámítógép Központ épülete 83.043 ezer Ft bruttó értékben. 

Új építmények bruttó 57.348 ezer Ft értékben kerültek aktiválásra. Legjelentősebb a Karcagi 

Kutatóintézet Karcag, Kisújszállás út 166. sz. alatti „gép- és terménytároló szín” megnevezésű 

építmény létesítése 22.839 ezer Ft bruttó értékben. Jelentős aktiválás a Debrecen, 

Böszörményi úti Campuson öntözőkút 9.528 ezer Ft, a Kismacsi Telephelyen gázolajkút 

létesítése 7.023 ezer Ft, valamint a DEAC Sporttelep közüzemi ivóvíz vezetékrendszer 

kiépítése bruttó 4.488 ezer Ft értékben. 

 

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 

71. Táblázat:  Gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó-nettó értékének alakulása 

2014-2015. 

Eszközök 
2014.12.31. 2015.12.31. 

bruttó érték 

(ezer Ft) 

nettó érték 

(ezer Ft) 

bruttó érték 

(ezer Ft) 

nettó érték 

(ezer Ft) 

Egyéb gépek, berendezések, 

felszerelések 
31 416 484 7 041 624 38 218 271 7 945 018 

Ügyviteli gépek 6 038 543 355 602 7 350 876 445 368 

Képzőművészeti alkotások 70 851 70 851 81 292 81 292 

Hangszerek  82 726 12 212 87 591 12 945 

Összesen 37 608 604 7 480 289 45 738 030 8 484 623 

     

Eszközök 
2014.12.31. 2015.12.31. 

bruttó érték 

(ezer Ft) 

nettó érték 

(ezer Ft) 

bruttó érték 

(ezer Ft) 

nettó érték 

(ezer Ft) 

Járművek 815 347 120 851 949 992 183 341 

Összesen 815 347 120 851 949 992 183 341 
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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. 

A gépek, berendezések értékének 2015. évi emelkedését részben a 2007-2013-as 

programozási időszak miatti fokozottabb pályázati intenzitás okozza. 

Tenyészállatok 

A tárgyi eszközök főcsoportjából a legkisebb, 0,008 % részarányt a tenyészállatok képviselik. 

72. Táblázat:  A tenyészállatok bruttó-nettó értékének alakulása 2014-2015. 

Eszközök 
2014.12.31. 2015.12.31. 

bruttó érték 

(ezer Ft) 

nettó érték 

(ezer Ft) 

bruttó érték 

(ezer Ft) 

nettó érték 

(ezer Ft) 

Tenyészállatok 20 888 9 103 16 080 6 167 

Összesen 20 888 9 103 16 080 6 167 

 

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. 

73. Táblázat:  Az intézményi vagyonelemek avultsága 

Megnevezés 
Bruttó érték 

(ezer Ft) 

Nettó érték 

(ezer Ft) 

Avultság 

(%) 

Immateriális javak 2 887 956 510 256 82,33 

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 79 532 929 65 374 908 17,80 

Gépek, berendezések, felszerelések 45 738 030 8 484 623 81,44 

Járművek 949 992 183 341 80,70 

Tenyészállatok 16 080 6 167 61,64 

Befejezetlen beruházások 1 043 301 1 043 301 0 

Összesen 130 168 288 75 602 596 41,91 

 

2015. évben az Egyetem befektetett eszközeinek átlagos avultsága 41,91 % 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 81,44%, a járművek 

esetében 80,70 %. 

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 
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(vagyonkezelésben levő) 2009.01.01. napjától megtörtént. (Ezen törvény 2012.09.01. 

napjával hatályát vesztette.) 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 86. § (4) bekezdésében foglaltak 

alapján 2012. szeptember 01. napjától a felsőoktatási intézmény bármilyen jogcímen szerzett 

vagyona az államot illeti meg, és a tárgyi eszköz nyilvántartásban, mint rendelkezésre 

bocsátott vagyon kerül aktiválásra. A 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 2015.12.31. állapot szerint: 

74. Táblázat:  Intézményi vagyonállomány 

Eszközök 

2015. 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 2 887 956 510 256 2 308 313 478 091 579 643 32 165 

Ingatlanok és kapcsolódó 

vagyoni értékű jogok 
79 532 929 65 374 908 79 337 644 65 192 600 195 285 182 308 

Gépek, berendezések és 

felszerelések 
45 738 030 8 484 623 41 686 101 7 922 483 4 051 929 562 140 

Járművek 949 992 183 341 866 729 182 951 83 263 390 

Tenyészállatok 16 080 6 167 12 406 5 342 3 674 825 

Tárgyi eszközök 

összesen (ezer Ft) 
129 124 987 74 559 295 124 211 193 73 781 467 4 913 794 777 828 

 
23. Ábra:  Az intézményi vagyonállomány rendelkezésre bocsátott-saját tulajdonú 

vagyonelemek egymáshoz viszonyított aránya (Nettó érték ezer Ft-ban) 
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75. Táblázat:  Ingatlanok 

 

76. Táblázat:  Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 

Eszközök 

2015. 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 

összesen 
38 218 271 7 945 018 35 366 740 7 396 637 2 851 531 548 381 

ügyviteli gépek 

összesen 
7 350 876 445 368 6 166 798 445 328 1 184 078 40 

képzőművészeti 

alkotások összesen 
81 292 81 292 68 061 68 061 13 231 13 231 

hangszerek összesen 87 591 12 945 84 503 12 457 3 088 488 

Összesen 45 738 030 8 484 623 41 686 102 7 922 483 4 051 928 562 140 

    

Eszközök 

2015. 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 949 992 183 341 866 729 182 951 83 263 390 

Összesen 949 992 183 341 866 729 182 951 83 263 390 

 

  

Eszközök 

2015. 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 11 706 20 000  11 706 0 0 

Épületek 58 465 117 47 023 525 58 442 117 47 005 125 23 000 18 400 

Műemlék 13 970 077 13 047 996 13 970 077 13 047 996 0 0 

Építmény 6 232 329 4 493 513 6 194 965 4 464 526 37 364 28 987 

Ültetvények 47 956 718 47 956 718 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 41 742 41 742 32 070 32 070 9 672 9 672 

Összesen (ezer Ft) 79 532 929 65 374 908 79 337 644 65 192 600 195 285 182 308 
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77. Táblázat:  Tenyészállatok 

Eszközök 

2015. december 31. 
rendelkezésre 

bocsátott 
saját tulajdonú 

bruttó 

érték 

(ezer Ft) 

nettó 

érték 

(ezer Ft) 

bruttó 

érték 

(ezer Ft) 

nettó érték 

(ezer Ft) 

bruttó érték 

(ezer Ft) 

nettó érték 

(ezer Ft) 

Tenyészállatok 16 080 6 167 12 406 6 342 3 674 825 

Összesen 16 080 6 167 12 406 6 342 3 674 825 

 

2015. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás, a befolyt bevétel felhasználása a 

költségvetési törvényben előírt értékhatárhoz kapcsolódó eljárási szabályok betartása: 

A Debreceni Egyetem teljesült bevételeinek értéke 2015. évben 104.780.080 ezer Ft volt. 

A bevételekből 9.959.002 ezer Ft-ot felhalmozásra (döntően intézményi beruházásra) fordított 

az Egyetem 2015-ben.  

A kincstári vagyon értékesítésére a vonatkozó jogszabályokban, illetve az MNV Zrt-vel a 

2014. január 24-én módosított, 2010. március 29-én kelt Vagyonkezelési szerződésben 

rögzítettek szerint kerülhet sor.  

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.  

A Debreceni Egyetemnek 2015. évben immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítésből, 

valamint részesedések megszűnéséből származó bevétele összesen 7.379 ezer Ft volt. 

Ingatlan értékesítésre nem került sor 2015. évben. 

Immateriális javak 4.271 ezer Ft, egyéb tárgyi eszközök 2.476 ezer Ft összegben kerültek 

értékesítésre.  

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel 2015. évben teljesült összege 314.120 ezer 

Ft. 

78. Táblázat:  Ingatlanokhoz kapcsolódó bérleti szerződések alakulása 2015-ben 

Szerződés típusa 2015. december 31. 

(db) 

Eseti bérbe adás 196 

Tartós bérbe adás 277 

Ingyenes használat 10 

Összesen 483 

 

A Debreceni Egyetem a 2015. évben összesen 196 db eseti bérleti szerződést kötött, ebből 36 

db sportlétesítményeket, 160 db pedig oktatási és rendezvénytermeket érintett.  

Az év elején 284 db érvényes, tartós bérleti szerződéssel rendelkezett az Egyetem, az év során 

22 db szerződés lejárt, megszűnt vagy felmondásra került, valamint 29 db új szerződés került 

megkötésre. 

A tartós bérleti szerződések tevékenység szerinti megoszlását az alábbi kördiagram mutatja: 
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24. Ábra:  A tartós bérleti szerződések tevékenység szerinti megoszlása 

 

3.7. Megvalósult és folyamatban lévő beruházások, felújítások 

I. Pályázati forrásból megvalósult beruházások  

a. KK orvosi gép-műszerek beszerzése a TIOP-2.2.8/14-2015-0002 sz. pályázat 

keretében I. ütem: 

A munkaterület átadás 2015.12.21., befejezés: 2015.12.31. A fejlesztés célja a betegellátás 

magas szintű biztosítása érdekében új diagnosztikai és életfenntartó berendezések beszerzése. 

A projekt keretében 125 db műszer beszerzése és beüzemelése történt.  

A beszerzés bruttó költsége: 1.717.900.159 Ft. 

b. A Sporttudományi Oktatóközpont generál-kivitelezése: 

2015.04.14-én elkezdődött, befejezés: 2015.10.30. A fejlesztés célja a sporttudomány képzési 

területen a sportszervező alapképzési szak, sportmérnök mesterszak, sportközgazdász 

mesterszak elindításához szükséges infrastruktúra kialakítása. A TIOP 1.3.1-14/1-2015-0001 

projekt keretében, a Debrecen Egyetem tér 1. sz. sportcentrum területén került megvalósításra 

a DESOK új épület. Az alagsor, földszint, I. emelet szintszámú épület területe: 4.200 m2. Az 

épületben küzdőtér, nézőtér, torna edzőterem, irodák, öltözők és kiszolgáló helyiségek kaptak 

helyet.  

A beruházás bruttó költsége: 1.638.300.000 Ft. 
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c. KK Sztereotaxiára alkalmas lineáris gyorsító beszerzése: 

A munkaterület átadás 2015.02.06., befejezés: 2015.06.12. A fejlesztés célja az onkológiai 

ellátásának megfelelő biztosítása érdekében történt a berendezés beszerzése a megnövekedett 

betegszám ellátása érdekében. A lineáris gyorsító berendezés összeszerelése, installálása, 

próbaüzemének elvégzése a szükséges sugárvédelmi mérések elvégzése, a berendezés üzembe 

helyezése történt.  

A beszerzés bruttó költsége: 714.883.000 Ft. 

d. KK orvosi gép-műszerek beszerzése a TIOP-2.2.8/14-2015-0002 sz. pályázat 

keretében II. ütem: 

A munkaterület átadás 2015.12.21., befejezés: 2015.12.31. A fejlesztés célja korszerű 

diagnosztikai és sugárterápiás, valamint sebészeti eszközök beszerzése a korszerű betegellátás 

érdekében. A projekt keretében 10 db műszer beszerzése és beüzemelése történt. 

 A beszerzés bruttó költsége: 412.845.905 Ft. 

e. Sportegészségügyi és Rehabilitációs Központ (Debrecen, Nagyerdei park 12. sz.) 

kialakítási munkái: 

A felújítási munkákhoz kapcsolódó tervek elkészítésére 2015 augusztusában kötöttünk 

szerződést bruttó 7.366.000 Ft értékben. 

A tervek alapján a kivitelezés 2015. december 11-én kezdődött és 2016. február 24-én 

fejeződött be A fejlesztés célja a sportorvosi ellátás és rehabilitáció fejlesztése. A Nagyerdei 

Stadion keleti oldalán, a lelátó alatti részen került kialakításra a Sportegészségügyi Központ, 

laborok, vizsgálók, gyógytornatermek és kiszolgáló helyiségek létesültek. 

A beruházás bruttó költsége: 264.160.000 Ft. 

f. Feldolgozó épület teljes körű rekonstrukciója kiviteli tervek elkészítésével együtt 

a TIOP-1.3.1-14/1-2015-0002.sz. projekt keretében: 

A munkák 2015.07.06-án elkezdődtek, befejezés: 2015.10.20. A fejlesztés célja a gyakorlati 

képzés magas szintre emelése. A TIOP-1.3.1-14/1-2015-0002 "Innovatív multifunkciós 

élelmiszeripari gyakorlati képzési hely kialakítása a Debreceni Egyetemen" pályázat 

keretében, Élelmiszer feldolgozó épület kialakítása, meglévő épület teljes körű felújításával, 

bővítésével. 

A beruházás bruttó költsége: 166.372.372 Ft. 

g. KK Sztereotaxiára alkalmas lineáris gyorsító elhelyezését szolgáló bunker és a 

hozzátartozó helyiségek (vezérlő, raktár, vetkőzők) építészeti és szakipari 

munkálatai: 

2015.02.06-án elkezdődtek, befejezés: 2015.06.01. A fejlesztés célja az EU-s pályázat 

támogatásával beszerzett lineáris gyorsító berendezés elhelyezése. Ennek érdekében az 

Onkoradiológiai szerkezetkész épületben bunker és a kiszolgáló helyiségek szakipari munkái: 

aljzatbetonozás, padló és oldalfalburkolat készítése történt. 

 A beruházás bruttó költsége: 108.582.827 Ft. 

h. Halbiológiai Oktatólabor bővítése, technológiai és energetikai korszerűsítése.  

A munkaterület átadás 2015.10.09., befejezés: 2015.11.30. A fejlesztés célja a korszerű 

haltenyésztési és növénytermesztési kapcsolt technológia beállítása az oktatási struktúrába. 

A beruházás bruttó költsége: 148.707.488 Ft. 
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i. Rehabilitációs Tanszék gép-műszer és medikai bútor beszerzés III. ütem az 

ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-

Alföldi Régióban pályázat keretében: 

A munkaterület átadás 2015.10.09., befejezés: 2015.11.23. A fejlesztés célja a DE KK Orvosi 

Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék infrastruktúrájának fejlesztése a betegellátás 

hatékonyságának növelése. Sor került 54 db gép-műszer és 94 db medikai bútor beszerzésére 

és beüzemelésére. 

A beszerzés bruttó költsége: 72.739.348 Ft. 

j. Oktató épület teljes körű rekonstrukciója kiviteli tervek elkészítésével együtt a 

TIOP-1.3.1-14/1-2015-0002.sz. projekt keretében: 

A munkák 2015.07.06-án elkezdődtek, befejezés: 2015.10.08. A fejlesztés célja a gyakorlati 

képzés magas szintre emelése. A TIOP-1.3.1-14/1-2015-0002 "Innovatív multifunkciós 

élelmiszeripari gyakorlati képzési hely kialakítása a Debreceni Egyetemen" pályázat 

keretében, Oktatási épület kialakítása, meglévő raktárépület teljes körű felújításával, 

átalakításával.  

A beruházás bruttó költsége: 66.422.260 Ft. 

k. Állam- és Jogtudományi Kar új épületének homlokzat felújítása: 

A munkák 2015.07.06-án elkezdődtek, befejezés: 2015.09.16. A fejlesztés célja az Állam és 

Jogtudományi Kar elhelyezése a volt KTK épülettömbben. Az épülettömb teljes 

homlokzatának felújítására került sor. A homlokzati felületek, a körbefutó párkányok, 

osztópárkányok, és függőleges sarokdíszek javítása mellett az egybefüggő felületeken 

meglazult vagy sérült vakolatokat is javítani kellett. A meglévő vörösréz párkányok és a teljes 

csatornarendszer átvizsgálása és javítása is szükségszerű volt. Az épület körüli meglévő 

betonjárda javítása, szükség szerinti cseréjére, a csatlakozó műkőlábazat teljes rendbetétele, 

és a homlokzaton található kültéri fafelületek fedőmázolása is a munka részét képezte.  

A beruházás bruttó költsége: 62.764.435 Ft. 

l. TIOP 2.2.6/12-1/B "Integrációs törekvések a debreceni betegellátásban" KK 

CATO labor kialakítási munkái: 

2015.06.15-én elkezdődtek, befejezés: 2015.11.20. A fejlesztés célja az Integráció a debreceni 

betegellátásban, melynek keretében a Klinikai Központban az onkológiai ellátás fejlesztés 

részeként citosztatikum előállító labor kialakítására került sor. Padló- és oldalfalburkolat 

készítése, gipszkarton válaszfalak készítése, álmennyezet készítés, festés-mázolási munkák, 

épületgépészeti és épületvillamossági munkák elvégzésére került sor. 

A beruházás bruttó költsége: 62.489.232 Ft. 

m. A Debreceni Egyetem teniszpályák visszapótlása: 

2015.11.10-én elkezdődött, befejezés: 2015.11.30. A fejlesztés célja a sporttudomány képzési 

területen a sportszervező alapképzési szak, sportmérnök mesterszak, sportközgazdász 

mesterszak elindításához szükséges infrastruktúra kialakítása. A TIOP 1.3.1-14/1-2015-0001 

projekt keretében, a Debrecen Egyetem tér 1. sz. sportcentrum területén A DESOK új épülete 

helyén megszűnt teniszpályák visszapótlására került sor a terület Móricz Zsigmond krt. felőli 

oldalán.  

A beruházás bruttó költsége: 55.793.493 Ft. 
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n. Sporteszközök beszerzése a Sporttudományi Oktatási Központba a TIOP-1.3.1-

14/1-2015-0001.sz. projekt keretében: 

A munkaterület átadás 2015.11.09., befejezés: 2015.11.30. A fejlesztés célja a sporttudomány 

képzési területen a sportszervező alapképzési szak, sportmérnök mesterszak, sportközgazdász 

mesterszak elindításához szükséges infrastruktúra kialakítása. A tornászsport oktatását 

elősegítő sportszerek: párhuzamos korlát, alacsony és magas gerenda, talajkarfa, tornabak, 

földi nyújtó, kápás gomba, Stuttgard szőnyeg, csapágyas vödör stb., valamint a szereken 

gyakorlatokat végzők épségét védő különböző méretű csúszásmentes PVC bevonatú 

szőnyegek, a szivacsgödör kialakításának eszközei, továbbá a kosárlabda, kézilabda és 

röplabda oktatás elengedhetetlen kellékei kerültek beszerzésre. A beszerzés költsége: 

26.147.065 Ft 

o. KK Rehabilitáció és Fizikális Medicina kiegészítő munkái: 

2015.02.02-án elkezdődtek, befejezés: 2015.04.20. A fejlesztés célja az ÉAOP 4.1.2/C-11-

2012-0001 projektből nem elszámolható fejlesztések elkészítése. Kezelőegységek kiépítése 

történt az alagsorban, földszinten ergoterápiás gyakorlóhelyiségek kialakítására, I. emeleti 

betegosztály komfortosítására, új orvosi dolgozók kialakítására került sor. 

 A beruházás bruttó költsége: 18.961.993 Ft. 

p. Bútorbeszerzés a Sporttudományi Oktatási Központba a TIOP-1.3.1-14/1-2015-

0001.sz. projekt keretében: 

A munkaterület átadás 2015.10.20., befejezés: 2015.11.25. A fejlesztés célja a sporttudomány 

képzési területen a sportszervező alapképzési szak, sportmérnök mesterszak, sportközgazdász 

mesterszak elindításához szükséges infrastruktúra kialakítása. Az épületben dolgozók 

mindennapi irodai munkájához szükséges íróasztalok a hozzájuk tartozó függesztett 

konténerrel, irodai forgószékek, nyitott és zárt kivitelű iratrendező szekrények, közösségi 

tereken asztalok és székek kerültek beszerzésre. Továbbá az oktatást elősegítően az 

öltözőkben padok és szekrények kerültek elhelyezésre.  

A beszerzés bruttó költsége: 16.542.258 Ft. 

II. Központi fejlesztések 

a. Veres Péter Kollégium rekonstrukció I. ütem: 

2015.07.15-én elkezdődött, 2015.09.15-re elkészült a 4. emeleti lakóegységek felújítása 

beépített bútorokkal, 2-3-4-5-6. emeleti közlekedők, konyhák, bejárati portál és a lépcső 

felújítása. Megvalósult a csapadékvíz elvezető strangok és 2 db lépcsőház felújítása is. A 

megvalósult rekonstrukció során a lakóegységek teljes burkolat-, teljes gépészeti hálózat-, 

nyílászárók cseréjével, valamint az előtérben mosogató és kézmosó beépítésével a 

szakkollégium hallgatói számára kulturált lakhatási feltételek biztosít.  

A beruházás bruttó költsége: 178.224.434 Ft. 

b. Ökológiai épület felújítása: 

2015.08.03-án elkezdődött, 2015.11.16.-ra elkészült az Ökológiai épület felújítása. 

Homlokzati hőszigetelő rendszer készítése homlokzati falon, új műanyag nyílászárók 

elhelyezése, régi nyílászárók bontásával, tetőfedési munkák elvégzése volt a beruházás tárgya. 

A rekonstrukció során nagymértékben sikerült javítanunk az épület energetikai hatékonyságát, 

ezáltal csökkentve az üzemeltetési költségeket. 

A beruházás bruttó költsége: 67.998.978 Ft. 
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c. Debreceni Egyetem, Egyetem téri Campusán, 4 csomópontot érintő forgalmi 

rend átalakítása:  

2015.09.03-án elkezdődött, 2015.10.31.-re elkészült az új útpályaszerkezet építése 

szegélykővel, aszfalt kopóréteggel ellátva, parkolók kiépítése, sorompós csomópontok 

létesítése, közlekedési jelzőtáblák elhelyezése, útburkolati festés készítése az Egyetem téri és 

Nagyerdei Campuson. A két campuson megvalósult beruházásban a közlekedési 

infrastruktúra javulása következtében a hallgatók, oktatók és munkatársak campusok közötti 

közlekedése könnyebbé vált. 

A beruházás bruttó költsége: 57.149.792 Ft. 

d. DEAC műfüves pálya és a füves pálya között új lelátó kialakítása:  

2015.10.26-án elkezdődött, 2015.11.15.-re elkészült a DEAC műfüves pálya és füves pálya 

közötti új lelátó, terv szerinti kialakítása. A megvalósult fejlesztés során a régi használhatatlan, 

balesetveszélyes lelátó helyett elkészült lelátó két pályát kiszolgálva biztosít kulturált 

szurkolási lehetőséget. 

A beruházás bruttó költsége: 52.016.025 Ft. 

e. Nagyerdei Campus "B" jelű transzformátor állomás transzformátor csere: 

2015.10.05-én elkezdődött, 2015.12.14.-re elkészült a 10 kV-s és 0,4 kV-os kapcsoló 

berendezések cseréje, valamint a transzformátor cseréje. A korszerűsítés mellett jelentősen 

növeltük a kapacitást és az üzembiztonságot, figyelembe véve a terület későbbi fejlesztési 

igényeit.  

A beruházás bruttó költsége: 43.170.470 Ft. 

f. Böszörményi úti Campus - Térvilágítás rekonstrukciója:  

2015.08.15-én elkezdődött, 2015.10.15.-re befejeződött az új térvilágítási kábel, új világítótest 

oszlopok és lámpatestek beépítése, felszerelés a Böszörményi út és a Károli G. út közötti 

egyetemi belső út mentén. A megvalósult térvilágítási fejlesztés segít a gyalogosok által is 

használt út, terület közlekedésének biztonságosabbá tételében sötétedést követően, valamint 

fokozza a vagyonvédelmet. 

A beruházás bruttó költsége: 21.467.912 Ft. 

g. Szemklinika alagsor vizesblokkok, raktárak, oldalsó közlekedők felújítása: 

2015.03.26-án elkezdődött, 2015.07.27.-re elkészült a raktárak és az oldalsó közlekedők 

oldalfal burkolási, festés-mázolási munkái, álmennyezet készítési munkák, nyílászárók 

felújítási munkái. 

A beruházás bruttó költsége: 18.900.000 Ft. 

h. Főépület IV. emeleti vizesblokk felújítási munkái: 

A vizesblokkok felújítására vonatkozó kivitelei tervek 2015 júniusában megrendelésre 

kerültek bruttó 3.492.500 Ft értékben. 

Kezdés: 2015.11.25, befejezés 2016.03.31. A DE Főépületének nagy forgalmú vizesblokkjai 

műszaki és esztétikai állapota indokolttá teszi a felújítást. A felújítást több ütemben valósítjuk 

meg. Első ütemben a IV. emeleti női és férfi vizesblokk felújítási munkái készültek el terv 

szerinti kialakítással. A megvalósítással az épülethez méltó színvonalú vizesblokkok kerültek 

kialakításra. 

A beruházás bruttó költsége: 16.226.354 Ft. 
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i. Kassai úti campus volt ÁJK épület felújítási munkái: 

2015.03.09-én elkezdődött, 2015.03.31.-re készült el a Kancellári II-es épületet érintő 

beruházás. A rekonstrukció során az épület teljes festése, vakolatjavítási, burkolatjavítási, 

nyílászáró javítási munkák kerültek kivitelezésre. A rekonstrukció elvégzésével a Kancellária 

dolgozói számára biztosítottak a megfelelő munkavégzési körülmények. 

A beruházás bruttó költsége: 16.135.728 Ft. 

j. Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 

Főépület körüli kerítés felújítási munkái: 

2015.12.18-án elkezdődött és 2016.05.28-án fejeződik be a kerítés felújítása. Sávalap készítés, 

kerítéstartó oszlop felszerelés, festés-mázolások, fonatos hálók felszerelése, szögesdrót 

felszerelése, betonlábazat készítés szerepel a rekonstrukciós programban. A régi 

balesetveszélyes, elkorrodált kerítés helyett biztonságos, a vagyonvédelmet is szem előtt tartó 

beruházás van folyamatban. 

A beruházás bruttó költsége: 15.408.584 Ft. 

k. KLK I- II- Kollégiumot összekötő nyaktag átalakítása:  

2015.08.08-án elkezdődött, 2015.11.05.re elkészült a földszinti lépcsőkar bontása, új 

lépcsőkar építése, tűz gátló nyílászárók elhelyezése, festés-mázolási munkák. A megvalósult 

fejlesztéssel a kollégiumi közlekedés zavarása nélkül működhet a Szolgáltatási Igazgatóság. 

A beruházás bruttó költsége: 14.999.875 Ft. 

l. Hajdúböszörményi Gyakorló Óvodájának játszó udvar kialakítási munkái: 

A 2015.04.08-án elkezdődött, 2015.07.20.-án elkészült beruházás tartalma: az elavult, nem 

megfelelő állagú játszótér burkolatának készítése gumi lapburkolatból, 9 db játszótéri eszköz 

elhelyezése, párakapu, zuhanyzó eszközök telepítése volt a cél, tárgyi eszközt biztosítva a 

korszerű óvodai oktatáshoz. 

A beruházás költsége: 14.945.251 Ft. 

m. Kassai úti campus, volt ÁJK épület klimatizálási munkái: 

A 2015.05.02-én elkezdődött, 2015.08.10.-re elkészült beruházásban 1 db MRV kültéri és 29 

db beltéri egység beépítése szerepelt a hozzá tartozó technológiai rézcső szereléssel, 

beüzemeléssel kompletten. A beruházással korszerű munkavégzési feltételeket biztosítunk a 

Kancellária II.–es épületben dolgozó munkatársaknak. 

A beruházás bruttó költsége: 14.893.507 Ft. 

n. Egyetem téri Campus Hőközpont homlokzat felújítási munkái:  

2015.09.10-én elkezdődött, 2015.12.09.-re valósult meg az épületben a műanyag üvegfalak 

elhelyezése a régi nyílászárók bontásával, Dryvit vakolat készítése betonpilléreken, 

homlokzatfestési munkák. A műszakilag indokolt, megvalósult fejlesztéssel az épület 

illeszkedik a DESOK, AGÓRA épületekkel jelzett új környezeti struktúrába. 

A beruházás bruttó költsége: 14.361.544 Ft. 

  



 

132 
 

o. Víztorony vízterének belső felújítási munkái: 

2015.05.07-én elkezdődött, 2015.05.07.-re elkészült a Nagyerdei Víztorony vízterének belső 

felújítási munkája (állványozás, felülettisztítás, felületkezelés speciális festékkel). A 

beruházás megvalósításával a Nagyerdei Campus tartalék vízellátását és állandó 

nyomástartását biztosító víztorony állagmegóvási munkái készültek el. 

A beruházás bruttó költsége: 10.358.102 Ft. 

p. Egyetem téri Főépület magas tető külső és belső, bádogos szerkezetek és tetőfedő 

szervizelési munkái: 

2015.09.07-én elkezdődött, 2015.11.06.-ra elkészültek a tetőfelújítási munkálatok. A Főépület 

állagmegóvása érdekében elengedhetetlenül fontos, elavult, megrongálódott tetőrészek, 

bádogos szerkezetek javítása, pótlása. Elsődlegesen a beázások megszüntetése, valamint a 

balesetveszély elhárítása volt a legfőbb szempont. 

A beruházás bruttó költsége: 9.921.258 Ft. 

q. Debreceni Lovas Akadémia (Debrecen, Kartács u.) tervezési, engedélyeztetési 

munkái: 

2016.01.06-ra elkészültek a Fedeles Lovarda, valamint az egyéb építmények engedélyes és 

kiviteli tervei. Mind az emberek és mind az állatok tartózkodásra szolgáló épületek helyiségei 

sok évtizedes használat alatt elavultak, elöregedtek. A mai igényeket sem funkcionálisan, sem 

megjelenésben nem elégítik ki, korszerűtlenek az épületgépészeti, épület-elektromos 

rendszerek, berendezések. A tervek alapján a kivitelezési munkákat 2016-ban tervezzük 

elvégezni. 

A tervezés bruttó költsége: 5.715.000 Ft. 

r. Egyetem téri Főépület IX. tanterem konferencia teremmé történő alakításának 

tervezési munkái: 

2016.02.23-ra elkészültek a konferencia terem kiviteli tervei. Az átalakításhoz szükséges 

kivitelei tervek tartalmazzák a szakági tervfejezeteket (felmérési, építészeti, belső építészeti 

felújítási - átalakítási, épületgépészeti, erős-és gyengeáramú terveket). A tervek alapján a 

kivitelezési munkákat 2016-ban tervezzük elvégezni. 

A tervezés bruttó költsége: 1.450.000 Ft. 

s. Nagyerdei Menza (Debrecen, Egyetem tér 1. sz.) felújításához szükséges tervezési 

munkái: 

2016.01.08-ra elkészült a Menza épület komplett kiviteli terve. A menza épület felújításához, 

korszerűsítéséhez szükséges kivitelei tervek tartalmazzák a szakági tervfejezeteket (felmérési, 

építészeti, belső építészeti felújítási - átalakítási, épületgépészeti, erős-és gyengeáramú 

terveket). 

A tervezés bruttó költsége: 6.482.080 Ft. 

t. Műszaki Kar „B” épület parkolók kialakításának tervezési munkái: 

2016.04.08-ra elkészült a MK parkolók kiviteli terve. A parkolók kialakításához szükséges 

kivitelei tervek tartalmazzák a szakági tervfejezeteket (felmérési, úttervezési, növénytelepítési 

terveket). 

A tervezés bruttó költsége: 165.100 Ft. 
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u. DEAC pálya területfejlesztéseihez kapcsolódó tervezési munkák: 

2015.11.19-re elkészültek a DEAC pályán tervezett fejlesztésekhez szükséges kivitelei tervek. 

A fejlesztési program tartalmazza az új vizesblokk engedélyezési és kiviteli terveit, a füves és 

műfüves pálya közötti új lelátó kialakításának kiviteli terveit, a Kémiai épület és a 

Sporttudományi Központ közötti új járdaszakasz kialakítási terveit, valamint a Móricz 

Zsigmond körút felőli új teniszpályák strandfoci, lábtengó pálya, valamint füves pálya melletti 

szervizút kiviteli terveit. 

A tervezés bruttó költsége: 3.625.850 Ft. 

v. Spottudományi Központ előtt elhelyezendő Buzánszky Jenőt ábrázoló szobor: 

A Sporttudományi Oktatóközpont előtt kapott helyet a Nemzet Sportolóját, Buzánszky Jenőt 

ábrázoló egészalakos bronzszobor, mely süttői mészkő posztamensen mutatja be az 

Aranycsapat hátvédjét. Juha Rihárd alkotását a 49-szeres magyar válogatott labdarúgó 

tiszteletére állította és finanszírozta bruttó 9.842.500,- forint saját forrásból a Debreceni 

Egyetem. A szobor avatására 2015. november 26-án került sor. 

III. Kari fejlesztések 

a. Böszörményi úti Campus Fényház és GTK Táj- és Vidékfejlesztési Központ (Q 

épület) homlokzat hőszigetelési munkái: 

2016.01.11.-ei kezdéssel és 2016.03.11.-ei átadással valósult meg a DE Böszörményi úti 

Campus Fényház és GTK Táj- és Vidékfejlesztési Központ (Q épület) homlokzat 

hőszigetelési munkái 12 cm vastag polisztirol anyaggal. Az épület nyílászáróinak vasalat 

cseréje, a „D” épület és Főépület irodáiban reluxa felszerelése készül el. A Fényház épület 

mellett járda térkövezési munkái készültek. A megvalósult rekonstrukcióval nagymértékben 

sikerült javítanunk az épület energetikai hatékonyságát, ezáltal csökkentve az üzemeltetési 

költségeket. 

A beruházás bruttó költsége: 145.309.918 Ft. 

b. Kémia épület E204-208-as laborok összenyitása, új laboratórium kialakítása: 

2015.12.14-én elkezdődött, 2016.01.28.-án befejeződött a DE Egyetem téri Campus Kémia 

épület E204-208-as laborok felújítása. A rekonstrukció során az E204-208-as laborok 

összenyitása, új laboratórium kialakítása történt meg. Az átalakítás a színvonalas, gyakorlati 

képzés megvalósítását szolgálja. 

A beruházás bruttó költsége: 20.340.131 Ft. 

c. Böszörményi úti Campus TVK épület felújítási munkái: 

A 2015.07.15-én elkezdődött, 2015.09.15-én befejeződött munka tartalma: parketta 

csiszolása, lakkozása (252 m2), falfestés, felület előkészítés (2966 m2). 

A beruházás bruttó költsége:18.826.960 Ft. 
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d. Tetemtároló rendszer kialakítási munkái: 

2014.11.14-én elkezdődött, 2015.03.16.-án elkészült a DE ÁOK Anatómiai, Szövet- és 

Fejlődéstani Intézet hűtött raktár helyiségében beépített, függesztett pályás tetemtároló 

rendszer kialakítása. A tetemtároló rendszer egy ponton rögzített függőleges tetemtartó 

állványokkal van ellátva. A konvejor pályát lábon álló tartószerkezet tartja, tűzihorganyzott 

acél kivitelben készült. A megvalósult beruházás a tetemek korszerű, átlátható tárolását 

hívatott biztosítani. 

A beruházás bruttó költsége: 18.784.570 Ft. 

e. Böszörményi úti Campus Főépület II. emeleti felújítási munkái a 2. emeleten: 

A 2015.07.08-án elkezdődött és 2015.09.15.-én átadásra került beruházásban a meglévő 

egyesített szárnyú ablakok bontása, helyette 3 rétegű műanyag ablakok beépítése, parketta 

tömítése, csiszolása, diszperzites festés falon, mennyezeten szerepelt. A rekonstrukció 

elvégzésével az ott dolgozók számára váltak biztosítottá a megfelelő munkavégzési 

körülmények. 

A beruházás bruttó költsége: 18.728.882 Ft. 

f. Böszörményi úti Campus "D" épület felújítási munkái. 

A 2015.07.15-én elkezdődött, 2015.09.30.-án elkészült rekonstrukcióban 54 db fokozott 

légzárású, műanyag ablak 3 réteg beépítése, lépcsőházi nyílászárók cseréje hőhídmentes 3 

rétegű fém nyílászárókra, diszperzites festés 453 m2-en.  A beruházás megvalósításával az ott 

dolgozók számára váltak biztosítottá a megfelelő munkavégzési körülmények, valamint 

sikerült javítanunk az épület energetikai hatékonyságát, ezáltal csökkentve az üzemeltetési 

költségeket. 

A beruházás bruttó költsége:17.675.183 Ft. 

g. TEOKJ épületben mérőlabor és számítógépes oktatóterem kialakítási és 

Inkubátorház festési munkái: 

Munkaterület átadás időpontja 2015.07.15., befejezés 2015.09.20. A fejlesztés célja az oktatás 

körülményeinek javítása, infrastruktúrájának kialakítása.  A TEOKJ épület második emeletén 

lévő nyolc tanterem felújítási munkái a folyosó tisztasági festése és a termek között található 

vizesblokk javítási és helyreállítási munkái volt a kivitelezés feladata. Az Inkubátorházban az 

emeleti részen lévő irodák festési munkáinak elvégzésére került sor.  

A beruházás bruttó költsége: 16.666.694 Ft. 

h. Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium "D" épület tantermeiben 1350 m2 PVC 

burkolat cseréjére, valamint az Igazgatási épület mellett, 40 állásos kerékpártároló 

kialakítása: 

Munkaterület átadás időpontja 2015.07.13., befejezés 2015.09.01. A fejlesztés célja az oktatás 

körülményeinek javítása. A KLGyG "D" épület tantermeiben 1350 m2 PVC burkolat 

cseréjére, valamint az Igazgatási épület mellett, 40 állásos kerékpártároló kialakítására került 

sor.  

A beruházás bruttó költsége: 14.943.751 Ft. 
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i. Böszörményi úti Campus "L" épületében Növénygenetikai Labor kialakítási 

munkái: 

Munkaterület átadás időpontja 2015.10.18., befejezés 2016.01.18. A fejlesztés célja a MÉK 

oktatási infrastruktúra bővítése.  A Növénygenetikai labor kialakítási munkái a Kazánház 

bővítmény 2. emeletén történtek (Válaszfal bontása, Padlóburkolat bontása, Fal-, pillér- és 

oszlopburkolat bontása, PVC burkolás, beépített szekrények és asztalok elhelyezése, festés). 

A beruházás bruttó költsége: 13.193.522 Ft. 

j. Böszörményi úti Campus Fényház felújítási munkái: 

Munkaterület átadás időpontja 2015.07.13., befejezés 2015.09.15. A fejlesztés célja a GTK 

oktatási infrastruktúrájának bővítése. A Fényház épület földszinti helyiségek, aula festésére, 

laminált parketta felszedésére, újrarakására került sor.  

A beruházás bruttó költsége: 12.171.839 Ft. 

k. Agrártudományi Központ Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet Látóképi 

Telepén szociális épület zuhanyzó, öltöző felújítási munkái: 

 Munkaterület átadás időpontja 2015.10.09., befejezés 2015.12.15. A fejlesztés célja az ATK 

Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet Látóképi Telepén a működés feltételeinek 

biztosítása. A Látóképi Telepen szociális épület zuhanyzóinak, öltözőinek teljes felújítása 

történt (új burkolat, festés, gépészet).  

A beruházás bruttó költsége: 10.243.837 Ft.  

l. Böszörményi úti Campus Fényház I. emeleti irodák kialakítási munkái: 

Munkaterület átadás időpontja 2015.01.20., befejezés 2015.02.23. A fejlesztés célja a GTK 

oktatási infrastruktúrájának bővítése. A Fényház épület első emeleti meglévő vendégszobák 

átalakítása történt irodákká, a folyosó szélén vizesblokk kialakítással.  

A beruházás bruttó költsége: 10.157.987 Ft 

m. Klinikai Központ Fogorvostudományi Kar épületének bővítése és átalakítása: 

Az épület alagsorában jelenleg működő oktató (Fantom labor) és fogtechnikai laboratórium 

bővítéséhez kapcsolódó tervek elkészítésére a Bánhalmi Épületgépész Kft.-vel került 2015. 

szeptember 1-én megkötésre a tervezési szerződés bruttó 9.525.000,- Ft értékben. Az építési 

engedély megléte esetén és a tervek alapján 2016-ban tervezzük a beruházás megvalósítását. 
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3.8. Tulajdonosi részesedés, gazdasági társaságokban való részvétel 

A Debreceni Egyetem gazdasági társaságokban, illetve közhasznú társaságokban való 

részesedését az alábbi táblázatok tartalmazzák. 

79. Táblázat:  Egyetemi tulajdonú részesedések 2015-ben 

Gazdálkodó szervezet megnevezése 

Saját tőke 

értéke 2014 

(ezer Ft) 

Egyetemi tulajdoni részesedés 

Aránya Összege 

Könyv 

szerinti 

értéke 

2015.12.31. 

(%) (ezer Ft) (ezer Ft) 

Debreceni Universitas Nonprofit 

Közhasznú Kft. 
37 645 100,00 5 200 5 200 

Debreceni Lovasakadémia Nonprofit 

Közhasznú Kft. 
38 957 100,00 44 000 43 385 

Debreceni Agrárcentrum Innovációs 

Nonprofit Közhasznú Kft. 
211 149 100,00 5 000 5 000 

Campus Praktika Nonprofit Kft. 882 100,00 3 000 3 000 

Debreceni Egyetem Tudományegyetemi 

Továbbképző Központ Szolgáltató Kft. 
17 627 100,00 1 000 1 000 

Debreceni INFO PARK Informatikai 

Fejlesztő és Innovációs Nonprofit 

Közhasznú Kft. 

140 991 100,00 214 940 141 001 

Debreceni Egyetem Atlétikai Club Sport 

Nonprofit Közhasznú Kft. 
-470 96,67 2 900 0 

UD-GENOMED Medical Genomic 

Technologies Kutatás-fejlesztési és 

Szolgáltató Kft. 

57 256 50,00 6 000 6 000 

Pharmapolis Klaszter Kft. 18 182 40,00 4 000 4 000 

Innovatív Élelmiszeripari Klaszter Kft. 13 106 40,00 1 200 1 200 

DIKfK Debreceni Informatikai Kutató-

fejlesztő Központ Szolgáltató Nonprofit 

Kft. 

44 097 33,33 1 000 1 000 

BIONANOFERM Kft. 7 645 25,00 250 250 

MSE Magyar Sport- és Életmódfejlesztő 

Klaszter Szolgáltató Kft. 
2 443 22,00 660 660 

Innova Észak-alföld Regionális 

Fejlesztési és Innovációs Ügynökség 

Nonprofit Kft. 

51 806 55,00 1 650 1 650 

LENERG Energiaügynökség, Mérnöki 

és Tanácsadó Nonprofit Kft. 
2 829 20,83 500 500 

Cívis FIT Zrt. 1 754 20,00 2 000 351 

Debreceni Labdarúgó Akadémia 

Nonprofit Kft. 
49 293 33,30 5 250 5 250 

DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. 3 535 33,30 1 000 1 000 

Szilícium Mező Kft. 3 027 40,00 1 200 1 200 

CETOX Analitikai és Toxikológiai 

Kutató, Szolgáltató és Szaktanácsadó 

Kft. 

6 381 14,67 440 440 

EDC Debrecen Város- és 

Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit 

Kft. 

 

29 858 14,00 1 400 1 400 

PHARMAPOLIS Debrecen Kutató és 

Fejlesztő Kft. 
-61 349 12,00 360 0 
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Gazdálkodó szervezet megnevezése 

Saját tőke 

értéke 2014 

(ezer Ft) 

Egyetemi tulajdoni részesedés 

Aránya Összege 

Könyv 

szerinti 

értéke 

2015.12.31. 

(%) (ezer Ft) (ezer Ft) 

Pharmatom Hungaria Kft. 4 368 10,00 300 300 

REG-EÜINFO Észak-alföldi Regionális 

Egészségügyi Informatikai Nonprofit 

Közhasznú Kft. 

11 463 9,33 280 280 

BioDiagnostica Kutató, Fejlesztő, 

Hasznosító és Szolgáltató Kft. 
19 415 3,92 100 100 

Összesen - - 303 630 224 167 

 

80. Táblázat:  A Debreceni Egyetem végelszámolás alatt álló és vagyonkezelésében lévő 

gazdasági társaságai 2015-ben 

Gazdálkodó szervezet megnevezése 

Saját tőke 

értéke 

2014 

(ezer Ft) 

Tulajdoni részesedés Könyv 

szerinti 

értéke 

2015.12.31. 
Aránya 

(%) 

Összege 

(ezer Ft) 

AVE-FON Kutatásfejlesztési és Szolgáltató 

Kft. „va.” 
1 120 13,00 100 100 

Debreceni Nyári Egyetem Oktatási 

Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.  
31 582 - 11 500 11 500 

Összesen - - 11 600 11 600 

 

A Debreceni Egyetem jelentős mértékű, tartós részesedéseinek bemutatása gazdasági 

társaságokban 

A Debreceni Egyetem 2015. december 31-én 100%-os tulajdonosa a következőkben felsorolt 

gazdasági társaságoknak: 

 

Név: Debreceni InfoPark Informatikai Fejlesztő és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft.  

Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 26. 

Intézményi részesedés névértéke: 214.940 ezer Ft. 

 

Név: Debreceni Lovasakadémia Közhasznú Nonprofit Kft. 

Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 

Intézményi részesedés névértéke: 44.000 ezer Ft. 

 

Név: Debreceni Agrárcentrum Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft. 

Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 

Intézményi részesedés névértéke: 5.000 ezer Ft. 

 

Név:  Debreceni Universitas Nonprofit Közhasznú Kft. 

Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 

Intézményi részesedés névértéke:  5.200 ezer Ft. 
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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 Nonprofit Kft. 

Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 

Intézményi részesedés névértéke: 3.000 ezer Ft. 

 

75% feletti, de 100% alatti tulajdoni részesedése a Debreceni Egyetemnek 2015. 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 2015. december 

31-én az alábbi gazdasági társaságban volt: 

Név: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit 

Kft. 

Székhely: 4031 Debrecen, Kürtös utca 4. 

Intézményi részesedés névértéke: 1.650 ezer Ft. 

 

A Debreceni Egyetemnek 2015. 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: 1.200 ezer Ft. 

 

Név: Szilícium Mező Kft. 

Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 26. 

Intézményi részesedés névértéke: 1.200 ezer Ft. 

 

Név: Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. 

Székhely: 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. 

Intézményi részesedés névértéke: 5.250 ezer Ft. 
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Név: DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. 

Székhely: 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. 

Intézményi részesedés névértéke: 1.000 ezer Ft. 

 

A Debreceni Egyetem tartós részesedéseinek könyv szerinti értéke 2015. december 31-én 

235.768 ezer Ft. 

Megjegyzések: 

A gazdasági társaságok 2015. 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 2013. és 2014. évi beszámoló adatai alapján végeztük el.  

A Debreceni Egyetem nyolc társaságban rendelkezik 50%-ot meghaladó tulajdonosi 

részesedéssel és 18 társaságban rendelkezik 50% alatti részesedéssel, valamint 1 társaság 

vagyonkezelésével van megbízva az MNV Zrt-vel kötött megbízási szerződés alapján. 

Az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok eredményessége: 

A Debreceni Egyetem részvételével, illetve a Debreceni Egyetem vagyonkezelésében működő 

társaságok nagyobb része (16 társaság) a 2014. üzleti évet nyereséggel zárta, tevékenységük 

során saját tőkéjüket gyarapították. 13 társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye 

veszteséges tárgyévi gazdálkodást tükröz.  

A többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságok közül a Debreceni INFO PARK 

Informatikai Fejlesztő és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft és a Debreceni Universitas 

Nonprofit Közhasznú Kft. tudta a 2014. évet nyereséges működéssel zárni. 

A 2015. év folyamán intézményi társaság alapítására nem került sor, ugyanakkor több 

intézményi társaságban történtek törzstőkét érintő változások, melyet részben a jogszabályi 

változásoknak való megfelelés, részben egyéb, egyetemi stratégiai célok indokoltak. 

A Debreceni Egyetem részvételével működő társaságokra jellemző, hogy a tevékenységi 

körük igen széles skálán mozog, azok minden esetben az egyetem oktató, kutató és 

tudományos, szakmai tevékenysége elősegítését hivatottak szolgálni. A társaságok egy része 

tevékenységét nonprofit és/vagy közhasznú formában végzi. Ezen társaságok 

tevékenységüket alapvetően a társadalmi igények kielégítése céljából végzik, nem 

profitszerzési céllal. 

A társaságok fő tevékenységi körei szorosan illeszkednek az Egyetem rövid- és hosszú távú 

elképzeléseihez, alapvetően az egyetemi tevékenység teljes körű ellátását segítik elő. Az 

egyetemi intézményi társaságok működésének racionalizálási törekvései és lépései 2015-ben 

elkezdődtek, melyet az egyetem vezetése 2016-ban is folytatni kíván.  

A társaságok fő tevékenységi körei, és egyben a nyújtott szolgáltatások legfőbb területei 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 
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A társaságok az Egyetemmel együttműködve hozzájárulnak az oktatás és a kutatás magas 

színvonalon történő megvalósításához. 

A Debreceni Egyetem a részvételével működő közhasznú jogállású társaságokkal 

közszolgáltatási szerződést köthet, amennyiben az azokkal való szakmai együttműködés a 

tevékenységének ellátását elősegíti. 

3.9. Alapítványok 

A Debreceni Egyetem sem önállóan, sem együttesen nem tagja alapítványnak, 

közalapítványnak. 

3.10. Egészségügyi feladatellátás gazdálkodása 

2015. évben nem változott a betegellátás TVK feletti teljesítményének finanszírozása. 

A fekvőbeteg ellátás vonatkozásában a TVK feletti többletteljesítmény 4%-át az alapdíj 25%-

os értékén számolta el az OEP, míg a járóbetegellátás esetében a finanszírozás 100-110% 

közötti teljesítmény 30%-os, a 110-120% közötti teljesítmény 20%-os német pont értéken 

történt. 

A fekvőbeteg szakellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók adósságának 

állam általi rendezéséről szóló 1226/2015. (IV.20.) Kormányhatározat 1. pontja alapján – az 

egészségügyi szolgáltatások folyamatos és biztonságos ellátása céljából – egyszeri 60 milliárd 

Ft került átcsoportosításra a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014 évi C. 

törvény alapján a fekvőbeteg szakellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók 

adósságának rendezésére. Ezt az összeget a két körben megvalósuló konszolidáció keretében 

bocsátották az egészségügyi szolgáltatók rendelkezésére. 

Fenti összegből első körben állami támogatás címen a Debreceni Egyetem betegellátó 

szervezeti egysége, a Klinikai Központ részére megítélt összeg 2.514.818.594 Ft volt. 

A DE Klinikai Központ a kapott támogatást a kormányhatározatban foglaltak és a Támogatói 

Okiratban meghatározott feltételeknek megfelelően a 2015. április 01-jét megelőzően lejárt 

szállítói tartozások kifizetésére fordította a Támogatói Okiratban, illetve annak módosításában 

előírt feltételek alapján. Az első körben a támogatást bérköltségre és egyéb személyi jellegű 

kifizetésekre, munkaadókat terhelő járulékokra, dologi kiadásokra, beruházásra és felújításra 

használhatta fel Klinikai Központ. A felhasználás alapja a szállítókkal a konszolidációs 

támogatás terhére megkötött külön megállapodás volt. 

Az adósságkonszolidációs támogatás terhére az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) 

központilag a DE Klinikai Központ 26 kiemelt szállítójával kötött szerződést 1.061.861,5 ezer 

Ft összegben, melyből a tőketartozásra fordítható összeg 1.043.963,5 ezer Ft, a kamatkiadások 

összege 17.898 ezer Ft volt. A Klinikai Központ további 388 szállítóval kötött szerződést 

1.393.745,4 ezer Ft összegben, melyből a tőketartozás összege 1.374.928,3 ezer Ft, a 

kamatkövetelés összege 18.817,1 ezer Ft. A 2.514.818,6 ezer Ft összegű támogatásból 

2.455.606,9 ezer Ft-ot (97,65%) használtunk fel 2015. július 31-ig, a fel nem használt 

támogatás összege 59.211,7 ezer Ft, mely visszautalásra került. 

A konszolidáció 2015. május – július között első körben megvalósult maradványa terhére a 

Debreceni Egyetem betegellátó szervezeti egysége részére megítélt második körös támogatás 

összege 125 952 ezer Ft volt. Ezt az összeget a 2015. augusztus 01. és december 31. között 

kifizetett lejárt és nem vitatott tartozások rendezésére számolhattuk el a korosított lejárati idő 

figyelembe vételével. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ a kapott támogatást 100% 

mértékben felhasználta. 
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A konszolidációs támogatás jelentős mértékben csökkentette Klinikai Központ szinten a lejárt 

szállítói tartozás összegét. A 2015. évet 3.535 ezer Ft lejárt kötelezettségállománnyal 

nyitottuk, mely január végén csökkent 2.991 ezer Ft-ra, majd áprilisban ismét 3.662 ezer Ft-

ra emelkedett. Csúcspontját május hónapban érte el 4.452 ezer Ft-tal, majd a megkapott 

konszolidációs támogatásból történő szállító számlák rendezése következtében jelentősen – 

júniusban 2.438 ezer Ft-ra, júliusra 1.245 ezer Ft-ra – csökkent. Július 31-ig a támogatás 

terhére megtörtént a 2015. április 01. megelőzően lejárt számlák jelentős hányadának 

kifizetése. 

A 2015. évben az egyszeri jelleggel biztosított 2.581.558,9 ezer Ft összegű konszolidációs 

támogatás és a 338.412,7 ezer Ft összegű kasszaseprés jelentős mértékben javította a Klinikai 

Központ likviditását. Míg 2014. évben a költségvetési évet terhelő kötelezettségállomány záró 

egyenlege 5.062.195 ezer Ft volt, 2015. évben ez már 3.251.795 ezer Ft-ra módosult. 

Fenti kötelezettségállományból a lejárt kötelezettség összege 2014. évben 3.279.057 ezer Ft, 

2015. évben pedig 937.992 ezer Ft volt. 

81. Táblázat:  Kimutatás az ágyszám alakulásáról 

Megnevezés 
2014. 

évben 

2015. 

évben 

Változás 

(2015-

2014) 

Változás  

%-ban 

(2015/2014) 

Aktív fekvőbeteg-ellátás  
ágyak 

száma 

átlag 1 594 1604 10 100,6% 

záró 1 594 1604 10 100,6% 

Rehabilitációt, utókezelést és 

gondozást nyújtó fekvőbeteg-

ellátás 

ágyak 

száma 

átlag 100 100 0 0 

záró 100 100 0 0 

Krónikus fekvőbeteg-ellátás 
ágyak 

száma 

átlag         

záró         

Összesen 
ágyak 

száma 

átlag 1 694 1704 0 100,6% 

záró 1 694 1704 0 100,6% 

 

Mint, ahogy a fenti táblázat is érzékelteti a DE Klinikai Központban 2015. évben 2014. évhez 

viszonyítva átlagosan 10 ággyal nőtt az aktív fekvőbeteg ellátó ágyak száma, a rehabilitációt, 

utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg ellátásban azonban az ágyak vonatkozásában 

változás nem történt. 

A Klinikai Központ az egyetem szolgáltató szervezeti egységeként a gyógyító, megelőző 

tevékenység és az igazságügyi szakértői tevékenység körébe tartozó feladatokat látja el. 
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Betegellátás bevételeit befolyásoló jelentősebb változások és annak hatásai 2015-ben: 

 A Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézetben zajló felújítási munkálatok miatt 2015. 

február 1-vel feladatáthelyezések valósultak meg a DE KK és a kórház között 

belgyógyászat, tüdőgyógyászat és pszichiátria szakmák vonatkozásában. Ennek 

következtében a DE KK fekvőbeteg TVK-ja összességében havi 284 súlyszámmal 

megemelkedett. 

 Jósa András kórházban zajló felújítási munkálatok miatt sugárterápia szakma 

vonatkozásában feladatátvétel történt, melynek következtében a fekvő TVK 3 hónap 

időtartamra összesen 362 súlyszámmal került megemelésre. 

 Többletkapacitási pályázatok befogadása következtében a fekvőbeteg ellátására 

vonatkozó TVK áprilistól havi 150 súlyszámmal, a járóbeteg ellátásra vonatkozó TVK 

márciustól havi 12,6 millió német ponttal került megemelésre. 

 A finanszírozási kormányrendelet június 1-től hatályos változása értelmében az 

egynapos ellátás keretén belül finanszírozott beavatkozások kikerültek a TVK hatálya 

alól, így ezek a tevékenységek korlátozás nélkül elszámolásra kerültek. 

 2015. április 1-től induló ún. 5 milliárdos várólista-csökkentési program keretében 

térd-, csípőprotézis műtétek, továbbá nyitott szívműtétek vonatkozásában a 

többletműtétekre TVK-mentesen, 10 %-kal megemelt finanszírozással 19 millió Ft 

került elszámolásra. 

 

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. 

3.11. Dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatása 

A Debreceni Egyetem a dolgozói részére kedvezményes munkáltatói kölcsönt biztosít, 

visszafizetési kötelezettség mellett, mely lakásépítéshez, lakásvásárláshoz, bővítéshez, 

korszerűsítéshez igényelhető adómentes munkáltatói támogatás. Nyilvántartása az OTP Bank 

Nyrt-nél külön ebből a célból vezetett lakásalap számlákon történik. A folyósításról a döntés 

a szakszervezetek javaslatára, a Lakástámogatási Szabályzatban meghatározott feltételek 

szerint történik. 2015. évben kölcsönfolyósítás a befolyt összegek visszaforgatásával történt. 

A Központ 2015-ben 1.000 ezer Ft összegben, egy fő részére nyújtott lakásvásárlási céllal 

hosszú lejáratú kölcsönt. A korábbi években és a tárgyévben nyújtott kölcsönökből a 2015. 

évben 6.163 ezer Ft összegű törlesztés került jóváírásra az elkülönített lakásalap számlákon. 

2015. december 31-én fennálló követelés összege 17.379 ezer Ft volt, melyből a 2016. évi 

esedékes törlesztés összege: 5.250 ezer Ft.  

2015. évben a Debreceni Egyetem Klinikai Központ részéről a dolgozók lakásépítésének, 

lakásvásárlásának kedvezményes támogatására folyósítás nem történt. A beszámolás évében 

11.946 ezer Ft jóváírás realizálódott a lakásalap számlán, a dolgozóknál lévő lakáskölcsön 

összege 2015. december 31-én 19.169 ezer Ft volt, melyből a 2015. évi esedékes törlesztés 

összege: 8.004 ezer Ft. 
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82. Táblázat:  A dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönök alakulása 

2015-ben 

Megnevezés 

Lakáskölcsönben  

részesítettek száma 

(fő) 

Folyósított lakáskölcsön 

összege 2015. évben 

(ezer Ft) 

Debreceni Egyetem Központ  1 1 000 

Debreceni Egyetem Klinikai Központ  0 0 

Összesen: 1 1 000 

 

2015-ben továbbra is négy lakásalap számlán történt a lakáscélú kölcsön nyilvántartása, 

melyek 2015. évi záró egyenlegének alakulását a következő táblázat mutatja be. 

83. Táblázat:  Lakásalap számlák záró egyenlege 

Megnevezés  Lakásalap számlák záró egyenlege (ezer Ft) 

11738008-20090948-00000000 (Klinikai Központ) 49 556  

11738008-20090247-00000000 (Központ) 12 648  

11738008-20092768-00000000 (Központ) 125  

11738008-20090113-00000000 (Központ) 4 999 

Összesen: 67 328 

 

3.12. Követelések, kötelezettségek állományának alakulása 

A Debreceni Egyetem követelésének állománya 2015. december 31-én 10.998.029 ezer Ft 

volt, melynek részletezése a következő: 

 Költségvetési évben esedékes követelések  510.867 ezer Ft 

 Költségvetési évet követően esedékes követelések  10.140.188 ezer Ft  

 Követelés jellegű sajátos elszámolások 346.974 ezer Ft 

 

Az államháztartáson belülről kapott támogatást 2015. évtől már a szerződés megkötésekor 

követelésként elő kell írni. E változás miatt kiugróan magas a költségvetési évet követően 

esedékes követelések nagysága, mivel államháztartáson belülről működési és felhalmozási 

célú támogatásokra 9.227.993 ezer Ft került elszámolásra.  

A tartósan adott kölcsönök évet követő lejáratú állománya 182.939 ezer Ft volt, míg az éven 

belüli állománya 4.034 ezer Ft.  

Az Egyetem összes követelésállományának 11,24 %-át a vevőkkel szembeni követelések 

teszik ki. A 2015. december 31-én nyitott vevői követelés állományra 95.148 ezer Ft 

értékvesztést számoltunk el. 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. 

2015-ben behajthatatlan követelés kivezetésére 250 ezer Ft összegben került sor. 
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A Debreceni Egyetem kötelezettségének állománya 2015. december 31-én 5.595.333 ezer 

Ft, melynek részletezése a következő: 

 költségvetési évben esedékes kötelezettségek: 4.765.561 ezer Ft 

 költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek: 431.951 ezer Ft 

 követelés jellegű sajátos elszámolások: 397.821 ezer Ft 

 

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek állományának 74 %-át a lízingből 

adódó kötelezettségek (318.079 ezer Ft) jelentik. A Fogorvos Tudományi Intézet épülete és 

egy digitális konzol beszerzése történt lízingfinanszírozás keretében. A kötelezettségek 

jelentős hányadát a szállítói kötelezettségek (4.879.433 ezer Ft) adják. 

Az alábbi ábra mutatja az Egyetem és ezen belül a Klinikai Központ lejárt 

tartozásállományának- a szállítói finanszírozású számlák nélkül- alakulását. 

 

 

25. Ábra:  Debreceni Egyetem lejárt tartozások szállítói finanszírozású számlák nélkül 

(millió Ft) 

Agrártudományi Központ 

Az Agrártudományi Központ követelés állománya 2015. december 31-én 414.119 ezer Ft volt, 

melyből a szolgáltatás-nyújtáshoz, termék értékesítéshez kapcsolódó követelés összege 

115.753 ezer Ft-ot tett ki. 

A kötelezettségállomány december 31-én 84.848 ezer Ft volt, mely összetétele a következő: 

 költségvetési évben esedékes kötelezettségek: 76.836 ezer Ft 

 költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek: -4.338 ezer Ft 

 kötelezettség jellegű sajátos elszámolások: 12.350 ezer Ft 

 

A kötelezettségállomány a 2014. év végi, 164.824 ezer Ft-hoz képest, 2015. év végén 49 %-

kal csökkent. 
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Klinikai Központ 

A Klinikai Központ összes követelése 2015. december 31-én 6.167.707 ezer Ft volt, melyből 

vevőkkel szembeni áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból eredő követelés 507.676 ezer Ft-

ot tett ki. Ez elsősorban a betegellátással összefüggő gyógyszer értékesítésből, különböző 

vizsgálatokból, laborvizsgálatok díjából ered. 

A betegellátás finanszírozásával összefüggésben a november és december havi támogatás 

követelésként történő előírásából 5.455.162 ezer Ft került nyilvántartásba.  

A követelések további állománya pályázati támogatásból és a követelés jellegű sajátos 

elszámolásból (170.256 ezer Ft) származik. 

A DE Klinikai Központ kötelezettségállománya 2015. december 31-én 3.468.155 ezer Ft volt, 

melynek összetétele a következő: 

 költségvetési évben esedékes kötelezettségek: 3.251.795 ezer Ft 

 költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek: 20.173 ezer Ft 

 kötelezettség jellegű sajátos elszámolások: 196.187 ezer Ft 

 

A magas szállítói kötelezettség a Klinikai Központ évek óta jelentkező finanszírozási 

nehézségéből fakad. A kötelezettségállomány ugyanakkor a 2014. évi 6.766.121 ezer Ft-hoz 

képest jelentősen csökkent, mely azok csökkentésére foganatosított belső intézkedések 

hatásán túl a 2015-ben két alkalommal, összesen 2.581.560 ezer Ft összegű nyújtott 

konszolidációs támogatásnak is köszönhető. 

 

Központ 

A DE Központ követelésének állománya 2015. december 31-én 4.416.204 ezer Ft, melyből a 

költségvetési évben esedékes követelés 344.235 ezer Ft-ot, a követő évi követelések 

állománya 3.897.643 ezer Ft-ot, s a követelés jellegű sajátos elszámolások állománya 174.326 

ezer Ft-ot tesz ki. 

A DE Központ 2015. december 31-én fennálló kötelezettségeinek értéke 2.042.328 ezer Ft 

volt, melynek összetétele a következő: 

 költségvetési évben esedékes kötelezettségek: 1.436.930 ezer Ft 

 költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek: 416.115 ezer Ft 

 kötelezettség jellegű sajátos elszámolások: 189.283 ezer Ft 

 

2014. évhez képest a kötelezettségállomány nagyságrendjét tekintve nem változott. Belső 

struktúrájában történt átrendeződés, mivel 2015 júliusában a Magyar Államkincstárnál 

megnyitásra került a hallgatói befizetéseket fogadó Neptun gyűjtőszámla, melynek záró 

egyenlege (189 millió Ft) a sajátos elszámolások között jelenik meg. 
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3.13. A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított 

pénzforgalom alakulása 

A Debreceni Egyetem az üzletágankénti kincstári előirányzat-felhasználási keretszámláin 

kívül mindhárom üzletágban (Központ, Klinikai Központ, Agrártudományi Központ) 

bankkártyás fizetésekhez kapcsolódó kincstári bankszámlákkal (intézményi és VIP) 

rendelkezik. Ezen kívül az Európai Uniós Programok lebonyolítását biztosító célelszámolási 

számla, a hallgatók pénzforgalmával kapcsolatos Neptun gyűjtőszámla forgalma kötődik 

kincstári számlához. 2015-ben megnyitásra került a Felsőoktatási Intézmények egészségügyi 

szolgáltató számla is, azonban forgalom ezen a számlán nem volt. 

84. Táblázat:  A Kincstárban vezetett bankszámlák záró egyenlege 2015. december 31-én 

Megnevezés Üzletág 

Bankszámlák 

záró egyenlege 

(ezer Ft) 

10034002-00282981-00060004 (Intézményi kártyafedezeti számla) KK 5 938 

10034002-00282981-40120030 (VIP kártyafedezeti számla) KK 4 275 

10034002-00282871-01170003 (Felsőoktatási Int. eü. szolgáltatói számla) KK 0 

10034002-00282936-00060004 (Intézményi kártyafedezeti számla) ATK 5 484 

10034002-00282936-00070003 (VIP kártyafedezeti számla) ATK 3 177  

10034002-00282871-00060004 (Intézményi kártyafedezeti számla) DE Kp. 10 005  

10034002-00282871-00070003 (VIP kártyafedezeti számla) DE Kp. 10 309 

10034002-00282871-30005008 (EUS célelszámolási számla) DE Kp. 487 490 

10034002-00282871-01120008 (Neptun gyűjtőszámla) DE Kp. 189 553 

Összesen: -  716 231 

 

A devizás pályázati támogatások elkülönített kezelésére üzletáganként és pályázatonként, a 

folyósítást megelőzően nyitott kincstári devizaszámlák szolgálnak, melyek a pályázati 

végelszámolást követően - miután további pénzforgalom már nem várható – kerülnek majd 

megszüntetésre. 
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85. Táblázat:  A pályázati támogatáshoz kapcsolódó kincstári devizaszámlák egyenlege 2015. 

december 31-én 

Megnevezés Üzletág 
Bankszámlák záró 

egyenlege devizában 

Bankszámlák záró 

egyenlege (ezer Ft) 

10004012-10008016-633303333 (USD) KK 33 975,24 9 738 

10004885-10008016-03203336 (EUR) KK 19 862,59 6 219 

10004885-10002010-02303330 (EUR) KK 0,00 0 

10004885-10002010-02403337 (EUR) KK 0,00 0 

10004885-10002010-03903335 (EUR) KK 0,00 0 

10004885-10008016-03503337 (EUR) KK 0,00 0 

10004885-10005013-09003330 (EUR) KK 0,00 0 

10004885-10005013-03803338 (EUR) KK 0,00 0 

10004885-10002010-01903339 (EUR) KK 0,00 0 

10004885-10002010-02203333 (EUR) KK 0,00 0 

10004885-10002010-17003335 (EUR) KK 0,00 0 

10004885-10002010-04403333 (EUR) KK 0,00 0 

10004885-10002010-04903338 (EUR) KK 0,00 0 

10004885-10002010-04803331 (EUR) KK 0,00 0 

10004885-10002010-05303339 (EUR) KK 35,88 11 

10004885-10002010-05203332 (EUR) KK 0,00 0 

Klinikai Központ Összesen:  - 15 969 

10004885-10008016-03302930 (EUR) ATK 44 623,67 13 973 

10004885-10002010-03205235 (EUR) ATK 0,00 0 

10004885-10002010-03402937 (EUR) ATK 521 583,50 
163 

319 

10004885-10002010-02505233 (EUR) ATK 0,00 0 

Agrártudományi Központ Összesen:  - 177 292 

10004012-10002010-02003339 (USD) KP. 19132,59 5 484 

10004885-10008016-02603331 (EUR) KP. 0,00 0 

10004885-10008016-02305239 (EUR) KP. 3 965,57 1 242 

10004012-10008016-02405236 (USD) KP. 12 362,26 3 543 

10004885-10002010-04405232 (EUR) KP. 0,00 0 

10004885-10002010-04305235 (EUR) KP. 0,00 0 

10004885-10002010-04605236 (EUR) KP. 0,00 0 
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Megnevezés Üzletág 
Bankszámlák záró 

egyenlege devizában 

Bankszámlák záró 

egyenlege (ezer Ft) 

10004885-10002010-04805230 (EUR) KP. 6 687,75 2 094 

10004885-10002010-04905237 (EUR) KP. 7 500,00 2 348 

10004885-10002010-05105234 (EUR) KP. 22 842,00 7 152 

10004885-10008016-02205232 (EUR) KP. 70 261,88 22 000 

10004885-10008016-04705233 (EUR) KP. 13 151,23 4 118 

10004885-10002010-02105235 (EUR) KP. 137 519,77 43 060 

10004885-10002010-04205238 (EUR) KP. 20 271,00 6 347 

10004885-10005013-04603337 (EUR) KP. 0,00 0 

10004012-10002010-04203339 (USD) KP. 0,00 0 

10004885-10002010-03603334 (EUR) KP. 10 830,00 3 391 

10004885-10002010-02903332 (EUR) KP. 0,00 0 

10004885-10002010-03703331 (EUR) KP. 72 96,72 22 832 

10004885-10002010-04303336 (EUR) KP. 0,00 0 

10004885-10005013-04503330 (EUR) KP. 0,00 0 

10004885-10002010-02103336 (EUR) KP. 0,00 0 

10004885-10002010-05103335 (EUR) KP. 0,00 0 

10004885-10002010-04803331 (EUR) KP. 10 155,00 3 180 

10004885-10002010-05403336 (EUR) KP. 149 943,81 46 950 

10004885-10002010-17005234 (EUR) KP. 0,00 0 

10004885-10002010-04505239 (EUR) KP. 28 066,64 8 788 

10004885-10001019-18005237 (EUR) KP. 0,00 0 

10004885-10002010-03505236 (EUR) KP. 0,00 0 

10004885-10002010-04105231 (EUR) KP. 0,00 0 

10004885-10002010-03905234 (EUR) KP. 0,00 0 

10004885-10003011-01005235 (EUR) KP. 279 904,56 87 644 

10004885-10008016-05205231 (EUR) KP. 21 716,34 6 800 

DE Központ Összesen:   276 974 

Kincstári devizaszámlák mindösszesen:   470 235 
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3.14. A letéti számla pénzforgalma 

A Debreceni Egyetem letéti számlával nem rendelkezik, így ez a pont az Egyetem esetében 

nem releváns. 

3.15. A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma 

A Debreceni Egyetem a kincstári számláin kívül az OTP Bank Nyrt-nél vezet négy 

bankszámlát a dolgozóknak nyújtott lakásvásárlási kölcsönök forgalmának kezelésére, 

továbbá a korábbi években a Magyar Külkereskedelmi Banknál nyitott kincstári engedéllyel 

EUR, illetve USD pénznemben devizaszámlát, a külföldi kiküldetések elszámolásával 

kapcsolatos pénzforgalom kezelésére, valamint négy devizaszámlát a korábbi évek pályázati 

támogatásainak lebonyolítására. Ez utóbbiak pályázati utókövetési időszak miatt, 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 2015-ben. Ezen két bankszámla záró egyenlegét a 

következő táblázat mutatja. 

86. Táblázat:  A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó devizaszámlák egyenlege 2015. december 

31-én 

Megnevezés  
Bankszámlák záró 

egyenlege devizában 
Bankszámlák záró 

egyenlege (ezer Ft) 

10300002-20519799-48820064 (EUR) 24 134,76 7 557 

10300002-20519799-40120030 (USD) 27 627,01 7 919 

Összesen: - 15 476 

 

3.16. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése 

A Debreceni Egyetemnek a 2014. évi normatív elszámolása alapján a hallgatói létszám 

változás következtében, egyenlegében 203.928 ezer Ft visszafizetési kötelezettsége 

keletkezett, mely 2015. évben visszafizetésre került. 

A 2015. évi normatív elszámolás során a hallgatói létszám további kedvezőtlen alakulása miatt 

egyenlegében 99.690 ezer Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, melyhez a 2015-ös 

év során a fedezet tartalékolásra került. 

3.17. Értékpapírok állományának bemutatása 

2015. december 31-én a Debreceni Egyetem értékpapírral nem rendelkezett. 

3.18. Jelentős összegű hibák 

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet értelmében jelentős 

összegű hiba az ugyanazon költségvetési évet érintően feltárt hiba, hibák együttes összege, ha 

az meghaladja a költségvetési év mérlegfőösszegének 2 %-át, vagy – ha a mérlegfőösszeg 2 

%-a meghaladja a százmillió forintot – százmillió forint. 
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87. Táblázat:  A 2014. évi mérleget érintő módosítások 

Mérl. 

sor 
2014. évi 

mérleg adat 
Módosítás Magyarázat 

8. 1 287 023 2 135 
Tévesen dologi kiadásként könyvelt beruházási kiadás tárgyévi 

helyesbítése. 

32. 164 825 54 521 
2014. évi befejezetlen termelés készletre vétele év végén nem 

történt meg. A könyvelés helyesbítésére 2015-ben került sor. 

68. 7 414 -1 106 

A 2014. december 31-i állapot szerint, 2015. január végén 

kiküldött egyenlegközlő levelekre érkező visszajelzések alapján 

történő javítások hatása. 

70. 8 3664 -10 377 

A 2014. december 31-i állapot szerint, 2015. január végén 

kiküldött egyenlegközlő levelekre érkező visszajelzések alapján 

történő javítások hatása. 

72. 17 1018 -6 704 

A 2014. december 31-i állapot szerint, 2015. január végén 

kiküldött egyenlegközlő levelekre érkező visszajelzések alapján 

történő javítások hatása. 

73. 70 546 -51 

A 2014. december 31-i állapot szerint, 2015. január végén 

kiküldött egyenlegközlő levelekre érkező visszajelzések alapján 

történő javítások hatása. 

78. 12 053 3 187 

2014. évben az Erzsébet utalványok után fizetendő közterhek 

NAV-val szembeni kötelezettségeként tévesen kimutatott 

összegének helyesbítése.  

160. 243 -24 
Az Erzsébet utalványok 2014. év végi záró leltára tévesen került 

megállapításra, melynek korrekciója 2015-ben történt.  

166. 89 333 785 41 581 Eszközök összesen 

170. -53 545 160 50 033 

A 2014. évi nyitó mérlegben kimutatott NAV szállítóval 

szembeni áfa fizetési kötelezettség, téves összegének 

helyesbítéséből eredő eltérés.  

172. -3 981 969 1 012 208 
Mérleg szerinti eredményt érintő, a további sorokon megjelenő 

javítások hatása 

174. 194 351 99 
2014. évben tévesen követelésként könyvelt vevői jóváírás 

irányú számlahelyesbítésből eredő eltérés. 

175. 53 100 431 2014. évi járulék téves ellenkönyveléséből eredő hiba.  

176. 6 153 727 -43 225 

A szállítói partnerek egyenlegközlő levelei alapján, a 

nyilvántartások egyeztetése során mutatkozó eltérések 

javításának hatása. (Elsősorban a gyógyszertári készlet 

nyilvántartó rendszerből tévesen elszámolt szállítói számlákból 

eredő eltérés.) 

178. 660 -100 
Tévesen, duplán könyvelt szakképzési hozzájárulás 

ellenkönyvelése. 

228. 14 351 384 

Az előző évben tévesen bevételként könyvelt diákigazolvány 

térítés összegéből az Oktatási Hivatal részére továbbutalandó 

rész helyesbítéséből eredő eltérés. 

240. 2 814 216 9 212 
2014. évi passzív időbeli elhatárolások javítása üzletágbeli 

eltérések miatt. 

241. 3 205 463 -987 461 
2014. évben fejlesztési célú támogatásként kapott bevételek 

egyeztetése során feltárt eltérés 2015. évi helyesbítése. 

243. 89 333 785 41 581 Források összesen 
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4. Normatív támogatás elszámolása 

A Debreceni Egyetem 2015. évi állami támogatása 16.550.800 ezer Ft, amely 744.800 ezer 

Ft-tal, azaz 4,71 %-kal nőtt a 2014. évi eredeti előirányzathoz képest. 

88. Táblázat:  Állami támogatás alakulása 2014-2015. 

Jogcím megnevezése 
Támogatás (ezer Ft) Változás 

2014 2015 ezer Ft % 

Hallgatói előirányzat 3 861 961 3 767 500 -94 461 -2,45% 

Köznevelési támogatás 1 612 000 1 616 100 4 100 0,25% 

Képzési támogatás kifutók után 2 616 021 1 227 200 -1 388 821 -53,09% 

Képzési támogatás ösztöndíjasok után 6 219 494 7 995 000 1 775 506 28,55% 

Speciális programok támogatása 1 446 899 1 421 000 -25 899 -1,79% 

PPP kiegészítés (önrész) 49 625 0 -49 625 - 

PPP hozzájárulás 0 524 000 524 000 - 

Összesen 15 806 000 16 550 800 744 800 4,71% 

 

2015. évtől a PPP hozzájárulás az eredeti előirányzat részévé vált, ezzel párhuzamosan a PPP 

kiegészítés (önrész) megszűnt. 

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. 2015. évre vonatkozóan 

a 9860/2015/FEKUT és a 9868/2015/FEKUT iktatószámú levelek szerint a kiemelt 

felsőoktatási intézmény címmel járó támogatás összege 1.500.649 ezer Ft, a kutatóegyetemi 

címmel járó támogatás összege pedig 794.388 ezer Ft. A támogatás felhasználása kötött, az 

intézkedési tervben meghatározott feladatok elvégzését hivatott szolgálni. 

4.1. Hallgatói juttatások támogatása (11. melléklet) 

Az államilag támogatott teljes idejű képzésben résztvevő (nappali tagozatos) hallgatókkal 

kapcsolatos 2015. évi költségvetési támogatás elszámolása során a Debreceni Egyetemet 

összességében 248.963 ezer Ft visszafizetési kötelezettség terheli. 

A Kollégiumi támogatás és a Miniszteri ösztöndíjak kivételével valamennyi hallgatói juttatás 

2015. évben túlfinanszírozott volt. 

A Debreceni Egyetem összes hallgatói létszáma 2014 októberében 28.812 fő volt, mely 2015 

októberére 27.628 főre csökkent. A hallgatói létszámhoz kapcsolódó hallgatói juttatások 

összefoglalóját a beszámoló 11. melléklete alapján a következő táblázat tartalmazza. 
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89. Táblázat:  Hallgatói juttatások alakulása 11. melléklet alapján                    Me.: fő 

Megnevezés 

Jogosultak 

létszáma 

(fő) 

Normatíva összege 

Jogosult 

előirányzat 

(ezer Ft) 

Rendelke-

zésre álló 

előirányzat 

(ezer Ft) 

Különbözet 

(ezer Ft) 

1 2 3 4 5 6=5-4 

Hallgatói normatív 

juttatás 
13 625,00 119 ezer Ft / fő / 10 hó 1 621 375 1 775 682 154 307 

Bursa Hungarica 

ösztöndíj 

támogatásból 

4 595,00 ---  121 595 131 494 9 899 

Doktoranduszok 

ösztöndíja  
488 100 ezer Ft / fő / 10 hó 588 900 602 400 13 500 

Köztársasági ösztöndíj 

összesen 
208 34 ezer Ft / fő / 10 hó 41 174 43 860 2 686 

Tankönyv, jegyzet, 

sport, kulturális 

normatív támogatás 

14 124,00 11,9 ezer Ft / fő / 10 hó 168 076 183 534 15 458 

Kollégiumi támogatás  4 577,00 116,5 ezer Ft / fő / 10 hó 533 221 521 920 -11 301 

Lakhatási támogatás  6 964,00 60 ezer Ft / fő / 10 hó 417 840 491 610 73 770 

Miniszteri ösztöndíj 1.  

51/2007. (III. 26.) 

Korm. r. 26/A. § (2) 

bekezdése szerint 

113,00 17,850 ezer Ft / fő / 10 hó 14 566 

17 000 -9 357 

Miniszteri ösztöndíj 2. 

51/2007. (III. 26.) 

Korm. r. 26. § (2) 

bekezdés b) pontja 

szerint 

12,00 40,460 ezer Ft / fő / 10 hó 1 891 

Miniszteri ösztöndíj 3. 

[51/2007. (III. 26.) 

Korm. r. 26. § (2) 

bekezdés c) pontja 

szerint] 

11 100 ezer Ft / fő / 10 hó 9 900 

Hallgatókkal 

kapcsolatos 

előirányzatok 

összesen 

  3 518 537 3 767 500 248 963 

 

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 2015. márciusi létszám 13.200 fő, 2015. októberi létszám 14.050 fő, az 

elszámoláshoz jogosult létszám 13.625 fő volt. A rendelkezésre álló 1.775.682 ezer Ft 

támogatásból a Debreceni Egyetem 1.621.375 ezer Ft-ra volt jogosult. 

Az elmúlt évek során a statisztikai adatközlés módszere jelentősen megváltozott, 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 
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kerültek továbbításra. Ennek a közvetlen kapcsolatnak az eredménye, hogy minden egyes 

adatlap számadata mögé lefúrással a tényleges hallgatói alapadat mélységéig el lehet jutni. 

Ma már teljes körűen a Neptun közvetlen adatok szolgáltatják a statisztika alapját. 

A jogosult hallgatói létszám számítása során figyelembe vételre kerültek a „Statisztikai 

létszám” és a „Másik képzésen is hallgató” OSAP státusszal rendelkező hallgatók. 

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, 2012-2014. között jelentősebb összeggel 

meghaladta a rendelkezésre álló fedezet a kifizetések összegét, majd 2015-ben ismét 

megközelítette a rendelkezésre álló összeg a tényleges igényt. Az Egyetem központi 

kezelésben lévő, karokra nem lebontott Bursa ösztöndíj számításánál az 51/2007. 

Kormányrendelet 32.§ (1) d) pontja értelmében a ténylegesen kifizetett összeg került 

figyelembe vételre. Ez alapján a 131.494 ezer Ft-ból a Debreceni Egyetem 121.595 ezer Ft-

ra vált jogosulttá. Az intézményi rész folyósítása önkormányzatok által biztosított összeggel 

egyező mértékben (de maximum 5.000 Ft értékben) történik minden hallgató részére. 

 

26. Ábra:  Bursa Hungarica támogatás alakulása 2013-2015. (ezer Ft) 

 

A doktorandusz hallgatókra alapozva a kutatói bázis megteremtése folyamatosan kiemelt 

célja az Egyetemnek. 2014. évben 5 tudományterületen 25 Doktori Iskolában folyt a 

képzésük, 2015. évre ez a szám 23-ra csökkent, ami a Kerpely Kálmán Doktori Iskola és a 

Hankóczy Jenő Doktori Iskola, illetve a Közgazdaságtudományok Doktori Iskola és az Ihrig 

Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola összeolvadásának volt 

köszönhető. Az államilag támogatott doktorandusz-hallgatók létszáma 2015. októberben 505 

fő volt. 

  

120 000

125 000

130 000

135 000

140 000

145 000

150 000

155 000

160 000

165 000

2013 2014 2015

Jogosult előirányzat Rendelkezésre álló előirányzat



 

154 
 

90. Táblázat:  Doktori Iskolák a Debreceni Egyetemen           Me.: fő 
Sor- 

szám 
Tudományterületi doktori iskolák 2013 2014 2015 

1 Marton Géza Állam- és Jogtudományi DI 12 14 15 

2 Közgazdaságtudományok DI 13 8 0 

3 Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok DI 19 23 34 

4 Társadalomtudományok összesen (1+…+3) 44 45 49 

5 Egészségtudományok DI 14 13 18 

6 Fogorvostudományi DI 5 5 3 

7 Gyógyszerészeti Tudományok DI 17 18 14 

8 Idegtudományi DI 12 12 8 

9 Klinikai Orvostudományok DI 12 5 8 

10 
Petrányi Gyula Klinikai Immunológiai és Allergológiai 

DI 
4 4 1 

11 Laki Kálmán DI 22 18 17 

12 Molekuláris Orvostudomány DI 28 33 31 

13 Molekuláris Sejt- és Immunbiológia DI 31 27 31 

14 Orvostudományok összesen (5+…+13) 145 135 131 

15 Irodalom- és Kultúratudományok DI 24 31 30 

16 Nyelvtudományok DI 25 19 15 

17 Humán Tudományok DI 22 22 26 

18 Történelmi és Néprajzi DI 39 45 54 

19 Bölcsészettudományok összesen (15+…+18) 110 117 125 

20 Kerpely Kálmán DI 21 18 33 

21 Hankóczy Jenő DI 18 18 0 

22 Állattenyésztési Tudományok DI 15 18 16 

23 Agrártudományok összesen (20+…+22) 54 54 49 

24 Juhász-Nagy Pál DI 47 43 44 

25 Fizikai Tudományok DI 21 21 19 

26 Földtudományok DI 16 21 24 

27 Kémiai Tudományok DI 31 32 32 

28 Matematika- és Számítástudományok DI 18 16 16 

29 Informatikai Tudományok DI 19 18 16 

30 Természettudományok összesen (24+…+29) 152 151 151 

31 Összesen (4+14+19+23+30) 505 502 505 

 

A tehetséggondozás fontos tényezője az állami elismerés. A köztársasági ösztöndíjat elnyert 

hallgatók valamennyien részesei az egyetemi hallgatói szakmai munkának. A részükre 

kifizetett ösztöndíj tételesen nyomon követhető, a finanszírozás a létszámnak megfelelő. 

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”. 
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Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 21878-3/2014/TUDPOL iktatószámú levele 

alapján 2014 szeptemberétől a Debreceni Egyetem 129 hallgatója nyerte el a köztársasági 

ösztöndíjat. 

Ezen 129 hallgatóból 2 fő jogviszonya megszűnt a 2014/15. tanév első félévében, 9 fő nem 

folytatta, vagy nem köztársasági ösztöndíjra jogosító képzésen folytatta tanulmányait a 

2014/15. tanév második félévében, így összesen 2 fő 2014. költségvetési év szeptemberétől, 

9 fő pedig 2015. költségvetési év februárjától nem jogosult köztársasági ösztöndíjra. 

Továbbá 2014/15. tanév szeptemberétől 1 új, más intézmény felterjesztése alapján 

köztársasági ösztöndíjat nyert hallgatóval bővült a létszám. 2014. költségvetési év 

szeptemberétől így plusz 1 fő jogosult köztársasági ösztöndíjra. 

A jogosultsági hónapok száma: 128 fő *1 hónap + 119 fő *5 hónap = 723 hónap 

A jogosult támogatás összege: 723 hónap*34 ezer Ft = 24.582 ezer Ft. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 22049-3/2015/FEKUT iktatószámú levele alapján 

2015 szeptemberétől a Debreceni Egyetem 120 hallgatója nyerte el a köztársasági 

ösztöndíjat. 

2014/15. tanév szeptemberétől ezen felül 2, más intézmény felterjesztése alapján köztársasági 

ösztöndíjat nyert hallgatóval bővült a létszám. 2015. költségvetési év szeptemberétől így 

plusz 2 fő jogosult köztársasági ösztöndíjra. 

A jogosultsági hónapok száma: 122 fő *4 hónap = 488 hónap 

A jogosult támogatás összege: 488 hónap *34 ezer Ft = 16.592 ezer Ft. 

A Debreceni Egyetem a 2015. költségvetési évben összesen 41.174 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. 2015. évben az 

Egyetem rendelkezésére álló 183.534 ezer Ft normatívából 168.076 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 2015. évre vonatkozóan 11.301 

ezer Ft, mely többlettámogatásként jelentkezik a beszámolóban. 

A Debreceni Egyetem nappali tagozatos államilag támogatott hallgatói létszáma az elmúlt 3 

évben 17.000 főről 14.500 fő körüli értékre csökkent. Ennek a létszámnak 2015. évben 

31,5%-a részesült kollégiumi ellátásban. A kollégisták létszámának változását az összes 

nappali tagozatos hallgatóhoz viszonyítva a következő ábra mutatja. 
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27. Ábra:  Statisztikai létszámadatok változása (kollégisták, fő) 

 

A Debreceni Egyetem az alábbi kollégiumokat üzemelteti, illetve bérli hallgatói számára 

(2015. 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 forrás esetében a jogosult létszám az alábbiak 

szerint kerül kiszámításra: az Egyetem államilag támogatott, teljes idejű képzésben részt vevő 

hallgatóinak létszámából levonva a képzés helyén bejelentett lakcímmel rendelkező, 

államilag támogatott, teljes idejű képzésben részt vevők létszámának 95%-át, továbbá 

levonva a kollégiumi támogatásra jogosult hallgatók létszámát. A lakhatási támogatásra 

fordítható keretösszeg 30%-a pénzbeli szociális támogatásként kerül kifizetésre, mely teljes 
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mértékben felhasználásra kerül. A fennmaradó 70%-ot férőhely-bérlésre, kollégiumi 

felújításra fordította az Egyetem. 

 
28. Ábra:  Lakhatási támogatás alakulása 2013-2015 (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 a tavalyi arányhoz hasonlóan jelentős mértékben meghaladta 

a jogosult előirányzatot, így 73.770 ezer Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett a 

Debreceni Egyetemnek. 

Miniszteri ösztöndíjas támogatással 2015. évben is kiemelkedően sok határon túli külföldi 

hallgató vett részt a Debreceni Egyetem képzésein. A miniszteri ösztöndíjas képzésben a 

Debreceni Egyetem szinte valamennyi kara érintett, a hallgatók a képzések széles skálájából 

választhatnak. Az 51/2007. (III. 26.) Korm. r. 26/A. § (2) bekezdése szerint 17.850 ezer Ft, 

az 51/2007. (III. 26.) Korm. r. 26. § (2) bekezdés b) pontja szerint 40.460 ezer Ft, az 51/2007. 

(III. 26.) Korm. r. 26. § (2) bekezdés c) pontja szerint pedig 100 ezer Ft az egy főre jutó, egy 

hónapra eső normatíva. Ez alapján a Miniszteri ösztöndíj 1. keretében 14.566 ezer Ft, a 

Miniszteri ösztöndíj 2. keretében 1.891 ezer Ft, a Miniszteri ösztöndíj 3. keretében pedig 

9.900 ezer Ft ösztöndíj került kifizetésre. 

4.2. Képzési támogatás (12. melléklet) 

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 2015. évi költségvetés tervezése a 2014. októberi létszámok alapján készült, míg a 

jogosultság szerinti elszámolás a 2014. októberi, a 2015. márciusi és a 2015. októberi 

statisztikai létszámok figyelembe vételével történt az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

számítási elvei szerint. 2012 szeptembere a képzések finanszírozása szempontjából jelentős 
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változást hozott, ugyanis az új belépő hallgatók esetén az adott szakra vonatkozó önköltség 

mértékének megfelelő összegben a hallgatókkal ösztöndíj szerződés megkötésére került sor. 

A hallgatók után nem a szakcsoporthoz rendelt egységes normatívára, hanem az intézmény 

által megállapított önköltség mértékével azonos képzési támogatásra jogosult az intézmény. 

Így a korábbi kifutó rendszerű államilag támogatott és az új típusú (rész)ösztöndíjas hallgatók 

eltérő „normatívái” miatt az 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 8.916.460 ezer Ft képzési támogatás illetné meg, ami a költségvetés szerint 

rendelkezésre álló 9.222.200 ezer Ft összegnél 305.740 ezer Ft-tal alacsonyabb. 

91. Táblázat:  Képzési támogatás alakulása                Me.: ezer Ft 

Sor- 

szám 
Megnevezés 

2015. évi képzési 

támogatás eredeti 

előirányzata 

2015. évi 

jogosultság 

mértéke 

Finanszíro- 

zottsági 

szint 

Képzési 

támogatás 2015. 

évi 

finanszírozott 

összege 

Befizetési 

kötelezettség 

(+) vagy 

elismert 

többlet (-) 

1 2 3 4 5 6=4*5 7=3-6 

1 
Képzési támogatás 

(kifutók után) 
--- 1 055 898 100% 1 055 898 --- 

2 

Képzési támogatás 

(ösztöndíjasok 

után) 

--- 7 860 562 100% 7 860 562 --- 

3 

Képzési 

támogatás 

összesen (1+2) 

9 222 200 8 916 460 --- 8 916 460 305 740 

 

A következő ábra a 2011-2015. évi 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 teljesen kifut a főiskolai, egyetemi képzésben 

részt vevő hallgatók száma. Az osztatlan és a mesterképzésben részt vevők számának 

átrendeződése figyelhető meg, mely leginkább a tanárképzés rendszerének módosításával 

magyarázható. Az alapképzésben résztvevők száma sajnos tovább csökkent az előző évihez 

képest, viszont a felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók számában jelentős 

növekedést sikerült elérni. 
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29. Ábra:  Statisztikai létszámadatok változása (2011-2015, fő) 

 

4.3. Köznevelési támogatás (12. melléklet) 

92. Táblázat:  Köznevelési feladatellátás támogatásának alakulása           Me.: ezer Ft 

Sor- 

szám 
Megnevezés 

Rendelkezésre álló 

támogatás 

2015. évi 

felhasználás 
Különbözet 

1 2 3 4 5=3-4 

1 

Debreceni Egyetem Balásházy János 

Gyakorló Szakközépiskolája, 

Gimnáziuma és Kollégiuma 

339 563 364 668 -25 105 

2 

Debreceni Egyetem Kossuth Lajos 

Gyakorló Gimnáziuma és Általános 

Iskolája 

1 065 622 1 143 517 -77 895 

3 
Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája 

(Hajdúböszörmény) 
159 279 177 357 -18 078 

4 Debreceni Egyetem Óvodája (Debrecen) 51 636 160 477 -108 841 

5 
Köznevelési feladatellátás támogatása 

összesen (1+…+4) 
1 616 100 1 846 019 -229 919 

 

A 2014-es költségvetési évhez hasonlóan a felsőoktatási intézmények által fenntartott 

köznevelési intézmények támogatására vonatkozó szabályozás jogszabályi szinten 2015. 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. 

2015. évben a költségvetésben köznevelési feladatellátásra rendelkezésre álló összeg 

Egyetemen belüli továbbosztása a 2014. évi elszámolást alapul véve a várható éves kiadások 

alapján történt. A 2015. évi felhasználás és a rendelkezésre álló előirányzat különbözeteként 

a Debreceni Egyetem még 229.919 ezer Ft támogatásra jogosult. 

Az alábbi ábrán látható az elmúlt 4 év alakulása a köznevelési feladatellátás területén. 
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30. Ábra:  Köznevelési feladatellátás támogatásának alakulása (2012-2015) Me.: ezer 

Ft 

4.4. Speciális feladatokhoz nyújtott támogatás (12. melléklet) 

2014. évhez képest a speciális programok között új támogatási elemként jelent meg a 

laboratóriumok támogatása, a DE Zeneművészeti Kar egyszeri kiegészítő támogatása 

hangszervásárlásra, illetve a pedagógusképzés kiegészítő támogatása. Megszűnt a 2014. évi 

speciális programok közül a nemzetközi feladatok és a kutatásintenzív karok 

többlettámogatása. Egyenlegében 25.899 ezer Ft támogatás csökkenés tapasztalható az előző 

évhez képest. 

A speciális feladatokhoz nyújtott támogatással való elszámolás számszerűsített adatait a 

beszámoló 12/B. táblázata tartalmazza az alábbi összesítésnek megfelelően. 
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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 2 500 2 500 0 

Tűz- és vagyonvédelem 2 000 2 000 0 

Fogyatékossággal élők kiegészítő támogatása 26 600 34 320 7 720 

Kis szakok támogatása 16 400 16 400 0 

Agrár kutatóintézet és tangazdaság támogatása 795 000 795 000 0 

Arborétumok, botanikus kertek 10 000 10 000 0 

Szülőföldi képz. (nemzetközi) 10 000 10 000 0 

NKÖM átvétel 1 300 1 300 0 

Pedagógus díszdiploma 600 600 0 

Tanulmányi rendszerek és/vagy Diplomás Pályakövető 

Rendszer intézményi támogatása 
35 000 35 000 0 

EISZ intézményi támogatása 88 900 114 143 25 243 

Laboratóriumok támogatása 80 000 80 000 0 

Szuperszámítógép projekt támogatása 22 000 22 000 0 

Nemzeti Könyvtár támogatása 85 000 85 000 0 

DE Zeneművészeti Kar egyszeri kiegészítő támogatása 

hangszervásárlásra 
50 000 50 000 0 

Pedagógusképzés kiegészítő támogatása 95 700 95 700 0 

Speciális feladatok támogatása összesen 1 421 000 1 453 963 32 963 

 

A fentiek alapján a Debreceni Egyetem 32.963 ezer Ft többlettámogatásra jogosult. 

Az anyanyelvi lektorok támogatási összege 2014. évhez képest nem változott, a 100.000 ezer 

Ft támogatási összeg teljes mértékben felhasználásra került, melyből 21 anyanyelvi lektor 

bére, járuléka és lakhatási támogatása lett finanszírozva. A 100.000 ezer Ft összesen 82.360 

ezer Ft bér és járulék, illetve 17.640 ezer Ft lakhatási támogatás felhasználást jelentett. 

Az OSJER környezetellenőrző mérőállomás 2.500 ezer Ft összegű támogatása a 

Természettudományi és Technológiai Kar koordinálásával került felhasználásra. Az Osjer- 

szervezet keretében az alábbi feladatok és eszközszükségletek kerültek finanszírozására: 

 Osjer- feladatok ellátásában használható eszközök javítása, pótlása, 

 korábban Osjer- beruházásban beszerzett Alphaguard radon-monitor műszer javítása, 

 RS04X gamma dózismérő elromlott tápegységének pótlása, melynek köszönhetően 

ismét lehetővé vált az adatszolgáltatás az Osjer hálózatába, 

 új állomás beszerzése a több mint 20 éves részben üzemképtelenné vált időjárás-

állomás pótlására,  

 új, modernizált kézi helyzet meghatározó (GPS) eszköz és térképszoftver beszerzés, 

 Gamma Scout típusú kézi számláló-dózismérő eszköz beszerzés, 

 ultrahangos fürdő beszerzés, 

 hordozható személyi számítógép és nyomtató beszerzés modellezési feladatok 

ellátására. 
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A tűz- és vagyonvédelemre biztosított 2.000 ezer Ft a Munkabiztonsági Önálló Osztály 

koordinálásával került felhasználásra. A támogatás keretében sor került a Debreceni Egyetem 

Nagyerdei Campus Központi Irattár és Auguszta Raktár közötti tűzjelző kábel 

nyomvonalának, illetve a SECOLOG irányítási rendszerben a tűzjelző központok 

összekötéséhez szükséges alépítmény kiépítésére. Továbbá, a Debreceni Egyetem Nagyerdei 

Campus Sugárterápia Tanszék mélyföldszintjén kialakítandó Citosztatikus keverék infúzió 

előállító labor kialakításával a meglévő tűzjelző rendszer bővítése vált szükségessé, ennek 

tervezése és kialakítása az OTSZ előírásainak megfelelően történt. 

A fogyatékkal élők támogatása keretében a költségvetés szerint rendelkezésre álló a 26.600 

ezer Ft támogatáson felül 7.720 ezer Ft többlettámogatás keletkezett, amellyel együtt 

összesen 34.320 ezer Ft-ot kapott a Debreceni Egyetem. A fogyatékossággal élő hallgatók 

létszámát a következő táblázat mutatja be. 

94. Táblázat:  Fogyatékkal élő hallgatók létszáma 2015-ben                 Me.: fő 

Kar 
2015. március 2015. október 

Nappali Levelező Összesen Nappali Levelező Összesen 

1 2 3 4=2+3 5 6 7=5+6 

ÁJK 14 4 18 13 6 19 

ÁOK 14 0 14 18 0 18 

BTK 47 4 51 47 2 49 

EK 6 10 16 6 8 14 

FOK 4 0 4 3 0 3 

GTK 28 3 31 26 4 30 

GYFK 9 1 10 5 4 9 

GYTK 2 0 2 1 0 1 

IK 30 2 32 29 1 30 

MÉK 19 0 19 21 0 21 

MK 19 4 23 20 4 24 

NK 8 2 10 11 3 14 

TTK 49 1 50 48 1 49 

ZK 5 0 5 6 0 6 

Összesen 254 31 285 254 33 287 

 

A fogyatékkal élők támogatása a 2015. márciusi és a 2015. októberi összlétszám súlyozott 

átlaga alapján került kiszámításra a 120 ezer Ft/fő/év normatíva figyelembevételével. A 2.3.4. 

pontban részletezettek szerint a 34.320 ezer Ft támogatási összegből biztosítva lett például 

diáksegítő, jegyzetelő, illetve szállító szolgáltatás. Emellett személyi segítés, tanácsadás, 

esélyegyenlőségi nap megszervezése, lebonyolítása, mentálhigiénés konzultáció, szabadidős 

tevékenységek szervezése, speciális tréning tartása, szupervízió, esetmegbeszélés, egyetemi 

programsorozat megszervezése is finanszírozásra került a támogatási összegből. 
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A 2008-ban indult kis szakok támogatása speciális program célja a 

 szlavisztika, 

 klasszika filológia és ókortörténet, 

 filozófia, 

 finnugor nyelvtudományok, 

 néderlandisztika, 

 francia nyelv, 

 olasz nyelv, 

 néprajz 

 

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 rendszeres támogatásban 

részesült az intézmény. A 16.400 ezer Ft támogatás a Bölcsészettudományi Kar és a 

Zeneművészeti Kar kiadásaihoz járult hozzá, a költségek elszámolása 2015. december 31-i 

dátummal teljes körűen megtörtént. 

A Szlavisztikai Intézet (oktatói létszám: 10 fő) számára a támogatásként kapott összeg a 

könyvtár lengyel könyvállományának rendezését tette lehetővé. Ugyancsak nagy jelentőségű 

volt a támogatás a képzés nemzetközi kapcsolatainak bővítésében, ami lengyelországi, 

oroszországi (Moszkva, Voronyezs) konferencia részvételt segített elő. 

A Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszék a történelem szakos hallgatók képzése mellett 

a latin szakos hallgatók teljes képzését biztosítja. A Tanszék 5 főállású oktatóval rendelkezik, 

akik közül végzettségére tekintettel három vonható be a latin szakos képzésbe. A támogatás a 

tudományos folyóirat megjelentetéséhez és a tudományos folyóiratok használatához, valamint 

konferenciák megrendezéséhez járult hozzá. A Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszék 

több mint öt évtizede működő folyóirata, az Acta Classica Universitatis Debreceniensis 

kiadása, szerkesztése és postázása minden évben jelentős költséggel jár. Az ACD a magyar 

ókortudomány egyik, talán legnagyobb nemzetközi partnerhálózattal rendelkező folyóirata, 

aminek révén a Tanszék könyvtári állománya állandóan frissül és bővül a cserepartnerek 

folyóirataival. Az ACD nem csupán a tudományszak egyik vezető folyóirata, de a Debreceni 

Egyetem Bölcsészettudományi Karán sincs hasonló nemzetközi folyóirat. A 2015-ös évben 

jelent meg az LI. száma.  

A Tanszéken a 2015-ös évben két konferencia megrendezésére is sor került, amelyet többek 

között a támogatás tett lehetővé: 

 A bűn pogány és keresztény fogalomrendszere, tudományos konferencia, 2015. május 

7-8. 

 Fény. Magyarázat és szimbólum az európai kultúrában és tudományban, tudományos 

konferencia, 2015. november 26-27. 
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A Filozófia Intézet szabad bölcsészet BA, Filozófia és Esztétika MA és Erkölcstan-és etika 

osztatlan tanárképzésben működtet képzést. Ezeken a szakokon a hallgatói létszám: 

 Szabad bölcsészet 1-3. évfolyam: 52 fő 

 Filozófia MA 1-2 évfolyam: 12 fő 

 Erkölcstan - és etikatanár 1. évfolyam 12 fő 

 A Filozófia Intézetben 2015-ben 9 oktató állt alkalmazásban. 

 

Az anyagi támogatást részben számítástechnikai eszközök fejlesztésére fordították. Az 

informatikai fejlesztések lehetővé teszik, hogy az oktatók, kutatók a munkahelyükön is 

megfelelő körülmények között dolgozhassanak. 

A támogatás felhasználása hozzájárult a „Szubjektum topográfiája – szubjektum, identitás, 

Én, szerepvállalás, személyiség különféle diskurzusokban” című konferencia 

megrendezéséhez. 

A Finnugor Nyelvtudományi Tanszék (Finn specializáció, Finnugor MA, Létszám: 57 fő) 

esetében a támogatási összeg felhasználása több területet fed le: az egyéb szűkös források 

mellett ez a támogatás jelentős segítséget nyújtott a tanszéki oktatási-kutatási feladatok 

ellátásához, a publikációs tevékenység folytatásához, a hallgatók konferencia részvételének 

elősegítéséhez.  

Tételes felhasználás időrendben: 

 Mordvin morfológiai adatbázis készítése (előmunkálatok a készülő mordvin 

etimológiai szótárhoz) (2015. február 19., költség: adatbázis építése (Tóth Anikó 

Nikolett)) 

 100 éves a Finnugor Tanszék, centenáriumi konferencia (2015. március 5–7.) 

 Észt Intézet rendezvénye, Budapest (2015. március 17.) 

 Észt Intézet rendezvénye, Budapest (2015. március 24.) 

 Tavaszi Szél Konferencia, Eger (2015. április 10., Kókai Krisztina PhD-hallgató) 

 A Finnugor Nyelvtudományi Tanszék kiadványsorozata, a Folia Uralica 

Debreceniensia 22. számához (2015. november 25.,Költség: technikai szerkesztés, 

cikkek fordítása (Silvia Sokk) 

 Borítótervek készítése: Folia Uralica Debreceniensia 22., Kelemen Ivett: Pluratívák az 

északi számi (lapp) nyelvben, Maticsák Sándor: Beginning of the Mordvin Literacy 

(2015. december 4.) 

 

A Néderlandisztika Tanszéken (Oktatói létszám: 6 fő) a támogatás 2015-ben dologi jogcímen 

könyvkiadásra (Acta Neerlandica 10-11. kötet) és személyi rovaton rendszergazdai feladatok 

ellátására került felhasználásra. 

A Francia Tanszéken (oktatói létszám: 6 fő) a kapott támogatás konferenciák, kiküldetések 

fedezésére és a sajátos szakmai munkának megfelelő külföldi folyóiratok megrendelésére 

nyújtott fedezetet. 

 4 oktató belföldi kiküldetésének finanszírozása (ebben a gimnazisták toborzása is 

szerepel!)  

 1 oktató belföldi konferencia részvételi díja  

 2 oktató külföldi konferencia részvételi díja  

 Pierre Dufief előadása (Université de Paris-Nanterre), Anne-Simone Dufief 

(Université d'Angers) előadása 
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Szolgáltatások: 

 Külföldi folyóirat rendelés 

 

Az Olasz Tanszék (oktatói létszám: 6 fő) a támogatás döntő részét egy kétnapos nemzetközi 

tudományos konferencia szervezésére fordította. 2015. október 21–22-én Anni di piombo 

(Ólomévek) címmel tartották meg rendezvényüket, amelyen 5 ország (Egyesült Államok, 

Hollandia, Magyarország, Olaszország, Szlovákia) 11 felsőoktatási intézménye és 

kutatóintézete képviseltette magát 18 előadással. Az előadók között szerepelt a nemzetközi 

italianisztika jelenlegi legnagyobb szaktekintélyei közül Franco Zangrilli professzor (New 

York City University, USA) és Dagmar Reichardt professzorasszony (Groningeni Egyetem, 

Hollandia). 

A konferencia volt a 2015. évi magyarországi italianisztika legnagyobb és legjelentősebb 

rendezvénye, amelyen a többi magyarországi felsőoktatási intézmény italianista kutatóit és 

oktatóit is vendégül láttak. A tágabb szakmai körök visszajelzései alapján örömmel 

nyugtázandó, hogy a konferencia a tudományos hozzáadott értéket és a szervezés színvonalát 

tekintve egyaránt kiválóan sikerült, a résztvevők a tanszék és az egyetem jó hírét vitték szerte 

a világba. Minden résztvevő külön kiemelte és elismeréssel említette, hogy hallgatóink 

érdeklődő figyelmükkel a konferencia teljes időtartamában jelen voltak, ami korántsem 

megszokott a hasonló tudományos rendezvényeken. Mindig is fontos szempont volt, hogy a 

hallgatók a saját tudományos konferenciák eredményeiből közvetlenül is profitálhassanak.  

Az oktatói/kutatói kapcsolatháló örvendetes erősödésén túl (konferencia-meghívások Franco 

Zangrilli és Dagmar Reichardt közvetítésével, további debreceni tudományos ülések 

szervezése) a rendezvény eredményességét és szakmai színvonalát igazolja, hogy a 

konferencia-akta megjelentetését a firenzei Cesati Kiadó vállalta, így a debreceni konferencia 

tudományos eredményei nemzetközi színtéren is elérhetővé válnak.  

A Néprajz Tanszék (oktatói létszám: 5 fő) a kapott támogatást a hallgatók néprajzi 

gyűjtőútjainak támogatására és egy konferencia szervezésére fordította, amely a Régió és 

regionalizmus a néprajzban és a történelemben címet viselte, s a Debreceni Egyetem és a 

határon túli felsőoktatási intézmények kutatói és PhD hallgatói (kb. 50 fő) vettek részt rajta. 

A kis létszámú szakok támogatása keretében kapott forrás létfontosságú támogatás, ami nélkül 

a képzéseknek nem lenne lehetősége az egyébként oly fontos nemzetközi tudományos életbe 

való bekapcsolódás megfelelő szintű biztosítására, továbbá az oktatási/kutatási alapműködést 

sem tudnák zökkenőmentesen biztosítani.  

A Zeneművészeti Karon folyó művészeti szakok támogatási forrás felhasználása a következő 

szakokon/szakirányokon került felhasználásra: 

 Furulya (2 fő),  

 Nagybőgő (2 fő),  

 Mélyhegedű (3 fő),  

 Fagott (4 fő),  

 Tuba (4 fő), 

 Oboa (4 fő),  

 Harsona (5 fő),  

 Orgona (5 fő),  

 Kürt (6 fő), 

 Szaxofon (7 fő). 
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A támogatás forrás keretében az alábbi feladatok és eszközszükségletek kerültek 

finanszírozására: 

 zongorák, trombiták és harsonák felújítása, 

 egy új angolkürt és két új klarinét beszerzése. 

 

Az oktatás minőségének egyik kulcsfontosságú tényezője a rendelkezésre álló minőségi 

hangszerek jelenléte, ezért a folyamatos hangszerhasználat során amortizálódó vagy 

elöregedő hangszerek felújítása, pótlása permanens feladat. 

A támogatás továbbá megbízási szerződéssel foglalkoztatott oktatók számára nyújtott 

fedezetet. A szakterület sajátossága, hogy az egyéni oktatás fajlagosan magas munkaerőt 

igényel, így a hallgató-oktató arány jelentősen alatta marad a tudományterületeken 

megszokott aránynak. Kis szakokon az álláshelynyi óraszám nem biztosítható, ezért történik 

megbízási jogviszony keretében az oktatók foglalkoztatása. A támogatás többek között 

pontosan ezt a helyzetet hivatott segíteni, így a felhasználás is részben erre a célra történt.  

Az Agrár kutatóintézet és tangazdaság 795.000 ezer Ft összegű támogatását az Debreceni 

Egyetem Agrártudományi Központ üzletága használta fel. Az Agrártudományi Központ az 

elkülönült kutatóintézetet, tangazdaságot, az egyéb, a Központ agrártudományi szakmai 

feladatainak ellátásban közreműködő szervezeti egységeket, valamint a Központ 

tevékenysége igazgatásában, működtetésében résztvevő szervezeti egységeket foglalja 

magában.  

Az állami támogatás elsősorban a kutatási projektek finanszírozására, személyi jellegű 

kiadásokra, laborok fenntartására, fejlesztésére, üzemeltetésére, eszközök és segédanyagok 

beszerzése érdekében kerül felhasználásra. 

A kutatási projektek igen széles körűek a Kutatóintézetekben a Növénynemesítés- és 

fajtafenntartás, a Földművelés- és Vidékfejlesztés, Juhászat- és gyepgazdálkodás területein át 

egészen a Biotechnológiai és Talajbiológiai kutatásokig.  

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

agrár-felsőoktatásban korszerű technikai és technológiai színvonalú Tangazdaság (beleértve 

az Agrárium alaptevékenységi területeit jelentő növénytermesztési, állattenyésztési és 

kertészeti ágazatokat) elképzelhetetlen a versenyképes szakmai tudás megszerzése céljából. 

Ennek az infrastruktúrának, eszközparknak, képzési helyeknek a fenntartása, fejlesztése 

szintén az állami támogatás felhasználásával oldható meg.   

A különböző ágazati gyakorlati képzéseket a DTTI-ben integrált telepek látták el. 

Az arborétumok és botanikus kertek 10.000 ezer Ft összegű támogatás két botanikus kert 

folyamatos működéséhez került felhasználásra, melyek a Debreceni Egyetem 

Agrártudományi Központ, illetve a Debreceni Egyetem központi felügyelete alatt állnak. A 

botanikus kert célja és feladata továbbra is az oktatás, kutatás és ismeretterjesztés. Ezen 

feladatok végzésével méltó folytatója a város természettudományos múltjának, értékes 

objektum mely védelmet és gondozást igényel. 

A Debreceni Egyetem Botanikus kertjének területi elhelyezkedése speciális, a 

tudományegyetem területén a hátsó 12 hektáros területen helyezkedik el az arborétum és az 

üvegházi gyűjtemény. A gyűjtemény mintegy 8.000 növényfajt mutat be. A kertben többek 

között megtalálható a pozsgás növények gyűjteménye, fűszer- és gyümölcstermők, trópusi, 

szubtrópusi területeken honos növények, örökzöldek, és fenyőfélék.  

A támogatás a kert komplex fenntartási költségeinek részbeni fedezetet biztosított. 
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A 10.000 ezer Ft szülőföldi (kihelyezett nagyváradi) képzés támogatása a Mezőgazdaság-, 

Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar irányításával került felhasználásra. 

A Kar a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen kihelyezett, levelező, állami ösztöndíjas 

képzés formájában hirdette meg immáron 10. éve a mezőgazdasági mérnöki BSc szakot. A 

2015. évben a hallgatói létszám összesen 107 fő volt, ebből 96 fő állami ösztöndíjas és 11 fő 

önköltséges hallgató vett részt a képzésen. Az évfolyamonkénti létszámot tekintve, az I. 

évfolyamon 35 fő, a II. évfolyamon 19 fő, a III. évfolyamon 21 fő és a 7. vagy további félévben 

pedig 32 fő tanult. 

Az órarendi oktatás péntek délutánonként és szombaton egész nap zajlik. A hallgatók 

előképzettségét tekintve, jelentős mértékű eltérés tapasztalható. Alacsonynak mondható a 

magyar nyelvű mezőgazdasági szakkifejezések előzetes ismerete. Ugyanakkor a képzésben 

részt vevő hallgatók esetében kiemelendő az ismeretek elsajátítására való törekvés. 

A sikeres záróvizsgát tett és oklevelet szerzett hallgatók száma az elmúlt évek tükrében 

emelkedést mutat. Számos BSc szakot végzett hallgató folytatja tanulmányait a 

mesterképzésben. 

A képzésre kapott támogatás a 2015. naptári évben, azaz a 2014/2015-ös tanév II. félévében 

és a 2015/2016-os tanév I. félévében az képzésben részt vevő oktatók napidíjának és 

útiköltségének elszámolására fordítódott. 

A Karon már korábban végzett hallgatók részvételével megalakult a Debrecen – Partium 

Agrár Klub, amelynek feladata a kari beiskolázási tevékenység támogatása, a hallgatói 

lemorzsolódás csökkentése, gyakorlati képzőhelyek felkutatása, szakmai kapcsolattartás. 

Harmadik éve minden év januárjában szakmai fórum kerül megrendezésre a Klub 

szervezésében, ahol gazdálkodóknak szóló szakmai előadások hangzanak el. Ebben az évben 

lehetővé vált a Partium több településén szakmai fórumok megtartása. Tudományos – szakmai 

debreceni tanácskozásokon, konferenciákon a képzésben résztvevő, illetve végzett hallgatók 

rendszeresen a meghívottak között szerepelnek. 

A kihelyezett képzésben végzett hallgatók részére rendezett évfolyam találkozókon való 

részvétel során folyamatos a megerősítés a képzés szükségességéről. 

Az NKÖM átvétel 1.300 ezer Ft támogatás a Zeneművészeti Kar által beszerzett csembaló 

fedezetéhez járult hozzá. Beszerzésre került egy frissen legyártott csembaló, amely a maga 

nemében ugyanolyan nagy jelentőségű esemény a Zeneművészeti Kar esetében, mint a szintén 

külön támogatásból történő zongora megvásárlása. A zenetudomány egyre több 

információhoz jut a történelmi zenei stíluskorszakok előadási paramétereinek, zenei 

nyelvezetének megismerésében. Miután a csembaló a barokk zenében központi fontosságú 

billentyűs hangszer, így a képzésben is komoly szerepe van, valamint a koncertéletben is 

komoly minőségi változást hoz a hangszer megérkezése. Fontos szerepet játszik a minőségi 

kamarazene oktatásban is, így messze nem csak a billentyűs hangszeresek számára 

kulcsfontosságú, hanem a fafúvós szakok és a vonós szakok is nagy haszonnal tudják 

használni. 

A pedagógus díszdiploma 600 ezer Ft támogatását az arany, gyémánt, vas és rubin oklevelek 

adományozásának személyi és járulék vonzatának kiegészítésére használtuk fel. 

A Tanulmányi rendszerek és/vagy Diplomás Pályakövető Rendszer 35.000 ezer Ft 

támogatását részben a meglévő szoftverek működtetésére fordítottuk, közte a Microsoft vagy 

azzal egyenértékű szoftverlicencek és kapcsolódó szolgáltatások tárgyában lefolytatott 

közbeszerzési keretmegállapodás alapján megvalósult „Tisztaszoftver” beszerzésre nyújtott 

fedezetet. 
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Az EISZ és/vagy Diplomás Pályakövető Rendszer 114.143 ezer Ft támogatása az egyetemi 

központi dokumentumszolgáltatás és adatbázis részbeni fedezetét biztosította.  A 1079/2012. 

(III. 28.) kormányhatározattal a Kormány felkérte a Magyar Tudományos Akadémiát, hogy 

az irányítása alatt álló köztestületi költségvetési szerv, az MTA Könyvtár és Információs 

Központ közreműködésével lássa el az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program 

működtetésével kapcsolatos feladatokat. Az EISZ Program a hazai felsőoktatásban és 

nonprofit kutatásban résztvevők számára nyújt hozzáférést elektronikus tudományos 

tartalmakhoz nemzeti licenc vásárlásával. A résztvevő intézmények, mint előfizetői kör, 

önrész fizetésével hozzájárulnak az EISZ Programban való részvételükhöz, valamint az 

adatbázisok felhasználási jogainak megszerzési költségeihez. Az önrészek összege kizárólag 

az EISZ Program megvalósítására fordítható. Az előfizető intézmények felkérése alapján a 

Könyvtár és Információs Központ folytatja le a közbeszerzési eljárásokat a tudományos 

adatbázisok vonatkozásában az előfizető intézmények javára is. 

Az állami támogatás terhére az alábbi adatbázisok előfizetési költségeinek nettó összege 

került elszámolásra, az ÁFA részt az Egyetem önerőből tette hozzá. 

 JSTOR 

 ACM Digital 

 Akadémiai Kiadó folyóiratai 

 Akadémiai Kiadó szótárai 

 CABI 

 EBSCOhost 

 Econlit 

 FSTA 

 Grove Art 

 Grove Music 

 Lippincot 

 MathSciNet 

 MLA-LRC 

 Nature 

 SciFinder 

 Science Magazine 

 Web of Science 

 Science Direct 

 Scopus 

 JHCD 

 SpringerLink. 

 

A laboratóriumok 80.000 ezer Ft támogatása a Debreceni Egyetem azon karai körében került 

felhasználásra, amelyeknél a képzéshez elengedhetetlen laboratórium fenntartása, fejlesztése. 

Az érintett karoknál a laboratóriumi területek mérete, az eszköz- és anyagigények határozták 

meg a felhasználható támogatás mértékét, melyet üzemeltetésre és fejlesztésére fordítottak. 

A szuperszámítógép projekt 22.000 Ft támogatása a HPC szuperszámítógép fejlesztésére és 

üzemeltetésére használtuk fel, a támogatási összeg az energiaköltség részbeni fedezetét 

biztosította. 

A Nemzeti Könyvtár címen kapott 85.000 ezer Ft elkülönített támogatás 89%-a személyi, míg 

11%-a dologi költségként realizálódott. A személyi költségek a kötelespéldányokkal 

kapcsolatos munkafolyamatokhoz kötődnek. Az elmúlt évben havi rendszerességgel került 
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sor kötelespéldányok elszállítására az Országos Széchényi Könyvtárból, melynek során 19 

556 db könyv, illetve audiovizuális dokumentum, valamint több ezer folyóiratszám és 

aprónyomtatvány érkezett a könyvtárba. 

A kötelespéldányok feldolgozását 8,5 fő, a tartalmi feltárását 4 fő szakreferens végzi. A 

könyvtári szolgáltatást (kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés) 2,5 fő, a szállítást, raktári 

elhelyezést és a dokumentumok felszerelését 4 fő, míg az informatikai támogatás 2 fő feladata. 

A pénzügyi- adminisztratív feladatok 1 fő, a folyamat koordinálása 1 fő irányítása alatt valósul 

meg. 

A támogatás keretében állományba vett dokumentumokhoz kapcsolódó dologi költségek a 

következő elemekhez társulnak: a szállítási díj, papír, írószer és a dokumentumok 

felszereléséhez szükséges anyagok (vonalkódok, jelzetcímke, állományvédelmi szalagok), a 

tároláshoz, mozgatáshoz szükséges eszközök (polcok, könyvtámaszok, raklapemelő), 

számítástechnikai infrastruktúra (PC, nyomtatók, tonerek, stb.), kötészeti anyagok és 

irodabútorok (székek). 

A DE Zeneművészeti Tanszék hangszervásárlásra kapott egyszeri kiegészítő támogatásból 

minőségi hangszerek beszerzését finanszírozta a Zeneművészeti Kar. A világ 

hangversenytermeiben megszokott és magától értetődően használt Steinway D274 márkájú 

hangversenyzongora került beszerzésre, amely a Liszt teremben lett elhelyezve. A hangszer 

mind a képzés, mind a hangversenyélet szempontjából kivételesen jó infrastruktúrát jelent. A 

beszerzés további célja, hogy a stúdió-akusztikával rendelkező hangversenyterem 

Magyarország egyik lemezfelvételre alkalmas helyszíne legyen, az ilyen helyszínekből 

vidéken nagy hiány tapasztalható. Az oktatásban azért jelent a hangszer nagy minőségi 

változást, mert a világszínvonalú képességekkel rendelkező zongora növendékkoncerteken és 

vizsgákon is használható, így a Kar hallgatói számára a tudás fejlesztése és a tapasztalatok 

bővítése is biztosított. A beszerzés további szempontjaként említendő a hangszer tartóssága, 

hiszen az ilyen nagyságrendű beszerzési ár különleges felelősséget ró a döntéshozóra, ritkán 

elérhetőek az ilyen mértékű források, tehát a megvásárolt zongorának tartósnak kell lennie, 

több évtizeden át kell megtartania minőségét.  

A hangszer megérkezése után a tapasztalatok alapján elmondható, hogy a fenti elvárások 

maradéktalanul teljesülnek. A Zeneművészeti Kar hallgatói és oktatói egyaránt korszakos 

jelentőségűnek ítélik a vásárlást, amely sokak szerint ablakot nyitott a hangverseny-világ felé 

is. 

A hangszer beszerzése része annak a több évre tervezett hangszer-rekonstrukciós és fejlesztési 

tervnek, amely az oktatás személyi oldalának fejlesztése mellett a legfőbb tárgyi 

feltételrendszer, a hangszerpark javításával emeli a képzés minőségét. 

A pedagógusképzés kiegészítő támogatás keretében kapott 95.700 ezer Ft támogatás a 

Debreceni Egyetem azon karai körében került felhasználásra, amelyeknél pedagógusképzést 

folytatnak (BTK, IK, TTK, ZK). Az érintett karok a pedagógusképzéssel kapcsolatos 

kiadásokra fordították a támogatást. 
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4.5. PPP támogatás (12. melléklet) 

A PPP konstrukcióban kezelt kollégiumaink esetén - bár a 2015. évi támogatás összege 

magasabb, mint a hosszú távú megállapodások alapján várt támogatás - még így is jóval 

alacsonyabb a tényleges kiadásoknál, a teljes összeg elköltésre került. A támogatással való 

elszámolásra a beszámoló kiegészítő mellékletének 12/D. számú táblázatában került sor. 

95. Táblázat:  PPP támogatás elszámolása 2015.                                             Me.: ezer Ft 

Sor- 

szám 

Projekt 

megnevezése 

Hosszú távú 

megállapodásban 

szereplő 

intézményi 

támogatás 2015. 

évi része 

2015. évi 

EMMI 

támogatás 

(funkcionális 

táblában 

szereplő) 

Az 

intézmény 

2015. jan. 1.- 

dec. 31. 

közötti 

fizetési 

határidejű 

számláinak 

összege 

Számlák 

összegének 

50%-a 

Befizetési 

kötelezettség 

(+) vagy 

elismert 

többlet (-) 

1 2 3 4 5 6=5*0,5 7=4-6 

1 
Kossuth Lajos 

Kollégium 
297 145 339 458 652 800 326 400 13 058 

2 
Markusovszky II. 

Kollégium 
98 679 100 742 200 927 100 464 279 

3 Campus Hotel 83 800 83 800 596 905 298 453 -214 653 

4 
Összesen 

(1+…+3) 
479 624 524 000 1 450 632 725 316 -201 316 

 

5. Rendkívüli események 

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) 

előírásai alapján a központi költségvetési szerv gazdálkodásáról december 31-i fordulónappal 

éves költségvetési beszámolót kell készíteni és azt legkésőbb a költségvetési évet követő év 

február 29-ig a Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) által működtetett elektronikus 

adatszolgáltató rendszerbe (továbbiakban: KGR) feltölteni. 

Az Áhsz. alapján a költségvetési számvitelben az előirányzatok és teljesítések január 31-ig 

könyvelhetőek, így azok adataiban ezen időpontot követően már nem történhet változás. Erre 

való tekintettel a 2016. február 5-ig leadott, 2015. december hónapra vonatkozó időközi 

költségvetési jelentésnek már a végleges főkönyvi adatokat kell tartalmaznia az előirányzatok 

és a teljesítések tekintetében. A költségvetési könyvvezetés szerinti előirányzati és teljesítési 

adatok a Kincstár által pénzügyileg jóváhagyott 2015. december havi költségvetési jelentésből 

kerülnek áttöltésre a KGR-ben az éves költségvetési beszámoló 01-04. űrlapjaiba. Az 

előtöltött előirányzati és teljesítési adatok az intézmény által nem módosíthatók, azok javítását 

kizárólag a Nemzetgazdasági Minisztérium rendelheti el az Áhsz. 54. § (3) bekezdése alapján. 

Az intézményeknek a hibák javításának elrendelésére vonatkozó kérelmet a KGR rendszerben 

kell benyújtani a javításra szoruló végleges könyvelési adatok ismeretében. 

A Debreceni Egyetem 2015. december havi költségvetési jelentését a 2016. február 5-i 

határidőre elkészítette és feladta a KGR-ben. Azonban a teljesítési adatok tekintetében a 

költségvetési jelentés nem volt teljes körű, mivel a KIRA rendszerből előállt 2015. december 

hóközi bérfeladást a költségvetési jelentés feladási határidejéig nem sikerült betöltenünk a 

gazdasági informatikai rendszerünkbe. Emiatt már akkor biztos volt, hogy kérelmeznünk kell 

majd a december havi költségvetési jelentés alapján előtöltött beszámoló űrlapok teljesítési 

adatainak módosítását. 
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2016. február 24-én jeleztük az irányító szervünknek, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának (továbbiakban: EMMI), hogy kérelmünkben a KGR 16 hibát jelez. Ehhez 

kapcsolódóan megküldtük a hibalistát a hibákhoz kapcsolódó megjegyzéseinkkel együtt, 

mivel a hibák a KGR-ben beállított nem megfelelő ellenőrzési szabályokból eredtek.  

A 2016. február 29-i határidőre a Debreceni Egyetem 2015. évi költségvetési beszámolóját 

elkészítette és feltöltötte a KGR-be, azonban önhibáján kívül nem tudta feladni, mivel 

kérelmünkben még mindig volt 9 hiba, melyből 5 hiba esetén a Kincstárnak szükséges javítani 

a KGR-ben, 4 adattilalmi hiba esetén pedig még egyeztetés zajlott az EMMI-vel.  

2016. március 8-án kérelmünkben még mindig volt 2 olyan hiba, amit a Kincstárnak kellett 

javítania. A hibák abból adódtak, hogy a KGR-ben beállításra került az a szabály, hogy a 

központi, irányító szervi támogatás, valamint a maradvány igénybevétel csak a 018030 

Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción számolható el. Azonban a 

68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet előírása alapján ezt a kormányzati funkciót felsőoktatási 

intézmények nem használhatják, esetükben a finanszírozási bevételeket a felhasználás célja 

szerinti kormányzati funkción kell elszámolni. 

Az EMMI javaslata alapján 2016. március 9-én az éves beszámolónk 06. űrlapjának központi, 

irányító szervi támogatás, valamint a maradvány igénybevétel soraiban szereplő értékeket 

áttettük a 018030 kormányzati funkció oszlopába, de kizárólag csak a KGR-ben, ennek 

hatására kérelmünkben már hiba nem jelentkezett, így az a KGR-ben 2016. március 9-én 

feladásra került.  

A kérelem KGR-ben történő feladását követően az éves beszámolónk 06. űrlapjának központi, 

irányító szervi támogatás, valamint a maradvány igénybevétel soraiban szereplő értékek a 

KGR-ben visszaírásra kerültek az eredeti oszlopokba. 

A Kincstár kérelmünket 2016. március 25-én vezette át az éves beszámolónk 01-02. 

űrlapjaiba, így ezt követően 2016. március 25-én a Debreceni Egyetem 2015. évi költségvetési 

beszámolója feladásra került a KGR-ben. 

A Magyar Államkincstár új központosított illetményszámfejtő rendszere a KIRA 2015. 

november 1-jétől bevezetésre került. A KIRA rendszernek nincs HR modulja, ezért az 

Egyetemen továbbra is működik a JDolber Humánügyviteli rendszer. A nem rendszeres és 

változó bérek, valamint a megbízási díjak számfejtését továbbra is az egyetemen végzi a 

KIRA rendszerben is intézményi ágon, mely havonta kb. 12.000 tétel. Az új rendszer 

bevezetésével egyidejűleg a központosított illetményszámfejtés áttért a tárgyhavi 

számfejtésre, emiatt szükségessé vált a távollétek és a mozgóbérek alapjául szolgáló adatok 

nyilvántartásának módosítása, mely nagymértékű változást tesz szükségessé, főleg az 

egészségügyi tevékenységet ellátó dolgozók esetében. A KIRA rendszerben jelenleg 

központilag beállított tartalmú és formátumú lekérdezések működnek, az Egyetem igényeit 

kielégítő lekérdezések nem hajthatók végre, az eddig kialakult gyakorlatnak megfelelő, illetve 

ad-hoc jellegű adatszolgáltatásokat a rendszerből nem tudjuk teljesíteni. A számfejtési adatok 

a KIRA rendszerből betöltésre kerülnek a JDolber rendszerbe. a KIRA rendszernek nincs 

bérfeladás készítésére alkalmas modulja, ezért a havi bérfeladás a SAP rendszerbe továbbra 

is a JDolber rendszerből interfész segítségével történik. 
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6. Összefoglalás 

Oktatás 

2015-ben a Debreceni Egyetem átlagolt hallgatói összlétszáma 26.835 fő, mely az előző évhez 

képest minimális negatív irányú változást mutat. 

Az Egyetem alapképzési szakszerkezete 2012-re a 64 alapszakkal teljes egészében kialakult. 

2015-ben az akkreditált alapszakok száma nem változott, az elindított alapszakok száma 

minimális csökkenést mutatott. 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. 2015-ben újabb mesterszakot nem 

akkreditáltattunk. 

Az államilag finanszírozott hallgatók létszáma 2000−2008-ig folyamatos növekedési 

tendenciát mutat, míg 2008−2015 között, ha nem is jelentős, de csökkenés figyelhető meg. 

Ezzel párhuzamosan a költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók száma 2000−2011-ig 

növekedett, azonban 2011−2015 között minimális negatív irányú változás mutatkozott. A 

2012. szeptemberben bevezetett állami ösztöndíjas, részösztöndíjas és önköltséges 

finanszírozási forma eredményeként a hallgatói létszám (PhD képzés nélkül) a 

következőképpen alakult 2015-ben: 14.839 fő állami ösztöndíjas, 7.307 fő önköltséges, 23 fő 

részösztöndíjas, 1.230 fő államilag támogatott, 3.383 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. 2012-ben továbbra is 26 az akkreditált szakok 

száma és meg-jelent 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.2015-ben 50-re 

emelkedett ezen indítható szakjaink száma a műszaki menedzser alap- és mesterképzés 

nyilvántartásba vételével, melyekből 28 elindult. 

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 

A 2015-ös évben megtörtént a kancellári rendszer bevezetése, ezzel együtt az új hatásköri 

rendszer zökkenőmentes átalakítása. 

A kontrollkörnyezet megerősítésére keretében az SZMSZ mellet 15 alapvető gazdasági 

szabályzat aktualizálása történt meg, a belső környezet így a hatályos jogszabályoknak 

megfelelően szabályozott. 
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2015-ben megtörtént a teljes egyetemi szervezeti és keretgazdálkodási struktúra 

felülvizsgálása és racionalizálása, ennek a SAP gazdasági informatikai rendszerben való 

leképezésével. Ezzel kialakult az a struktúra, ami többek között biztosítja a feladatellátás 

bevételeinek, kiadásainak a szervezeti és nyilvántartásbeli szétválasztását. Hazai és 

nemzetközi viszonylatban kiemelkedő, hogy állami felsőoktatási intézményként a Kancellária 

szervezetén belül működő SAP Kompetencia Központ nemzetközi SAP minősítést szerzett. 

Az elmúlt években a Debreceni Egyetem költségvetésének végrehajtását a tervezettnek 

megfelelően végezte, gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, megteremtve ezzel a színvonalas 

oktatási, kutatási, betegellátási tevékenység alapvető feltételeit. 

A Debreceni Egyetem gazdálkodásának meghatározó tényezője azon lehetőségek felkutatása, 

melyek biztosítják a stabil likviditási helyzetünket és közfeladat ellátásunk színvonalának 

megtartását. 

A kiadások csökkentése érdekében megtakarítási intézkedések foganatosítására a 

továbbiakban is szükség van, de kiemelten fontosnak tartjuk a bevételek növelését, a külső 

források bevonását tevékenységünk finanszírozásába. A Debreceni Egyetem pozitív 

gazdálkodásának eddig is meghatározó tényezője volt az, hogy a kapacitások magasabb fokú 

kihasználása mellett folyamatosan növeljük bevételeinket. Intenzív piaci szereplőként 

szolgáltató funkciót látunk el, mely megmutatkozik a töretlenül növekvő bevételi 

tendenciánkban. 

A Debreceni Egyetem vezetésének gazdasági politikáját jól tükrözi, hogy a saját bevételeink 

egyre növekvő tendenciát mutatnak. A 2015-ös évben nagy hangsúlyt fektettünk a 

kötelezettségeinek csökkentésére, a szállítóink részére a rövid határidejű teljesítésére. Ezen 

törekvés eredményesnek bizonyult, hiszen a lejárt tartozásállományunk- szállítói 

finanszírozású számlák nélkül- 828 millió Ft, ebből 652 millió Ft a betegellátáshoz 

kapcsolódik. 

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 2015. évben 

60,8 milliárd Ft volt, mely az évközi módosításokkal 104,8 milliárd Ft-ra nőtt. Az előirányzat-

módosítások együttes összege 2015. évben 44,0 milliárd Ft volt, ami az eredeti költségvetési 

előirányzathoz viszonyítva jelentős, 72%-os növekedésnek felel meg. 

A Debreceni Egyetem bevételeit tekintve az állami támogatás 2008-tól folyamatosan 

csökkent, ám 2014-től már növekedés figyelhető meg. Az Egyetem 2015. évi költségvetési 

támogatásának összege a teljesítési adatok alapján 2014. évhez képest összességében 2.905 

millió Ft-tal lett több. 

A saját bevételeink 2014. évhez képest 1.918 millió Ft-tal emelkedtek, melynek fő oka az 

oktatási költségtérítésből származó bevételek növekedése, amelyet egyrészt a költségtérítés 

mértékének növekedése, másrészt a külföldi hallgatók által fizetett költségtérítés árfolyam 

változása okozta. 

Az egyéb működési célú bevételek teljesítése szintén növekvő tendenciát mutatnak. 2014. 

évhez képest 1,8 milliárd Ft-tal emelkedtek, melynek fő oka a pályázathoz kapcsolódó 

bevételek növekedése. 

Az egyéb felhalmozási bevételek 3,8 milliárd Ft összegű növekedést mutatnak 2014. évhez 

képest, amely szintén a pályázati bevételek jelentős növekedésének köszönhető. 
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1. számú melléklet 

 



Összefoglaló a Debreceni Egyetem 2015. évi szöveges beszámoló

 3.5 Európai Uniós forrásból megvalósuló programokról
 1.számú melléklet

-tól -ig

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
261409 A metabolikus út a diasztolés szívelégtelenség 2011.01.01 2015.12.31 149 606 400   47 948 700   28,91 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
265865

PURE-Integrált növényvédelmi rendszerre alapozott peszticidhasználati kockázatcsökkentés Európa 

mezőgazdasági rendszereiben
2011.03.01 2015.02.28 54 468 000   18 156 000   5,73 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
266831 MYPLACE - Emlékezet, Ifjúság, Politikai örökség és Civil elkötelezettség 2011.06.01 2015.09.30 108 699 000   20 770 200   27,86 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
278186 Fenntartható elhízás megelőzése integrált stratégiák 2012.03.01 2016.02.29 28 859 000   9 619 800   7,71 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
303917

PGN-INNATE - A bakteriális sejtfal peptidoglikánok és kapcsolódó molekulák molekuláris 

felismerése az immunrendszer receptorai által
2014.01.01 2017.12.31 30 000 000   0   7,36 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
317721 Lie-csoportok, differenciálegyenletek és geometria 2013.01.01 2016.06.30 36 540 000   0   0,07 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
318202 BIOMICS - Az Interaction Computing biológiai és matematikai alapjai 2012.10.01 2016.03.31 59 160 000   17 520 000   13,82 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
322110 AntLab - Hangyák és Laboulbeniales gombák közötti kölcsönhatások 2013.01.01 2016.12.31 30 000 000   0   4,05 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
325091 Europeana Cloud 2013.02.01 2016.01.31 3 960 000   990 000   0,30 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
606806 Metabolikus és gyulladásos utak magreceptorok általi szabályozása 2013.09.01 2017.08.31 117 057 900   0   29,13 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
607332 QuantFung - Mennyiségi biológia a gombás szekunder metabolit termelők vizsgálatára 2013.10.01 2017.09.30 63 756 000   0   13,18 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
612552

EXMONAN - Nanoméretű szilárdtest reakciók kísérleti vizsgálata és modellezése magas 

technológiai hatással
2014.10.01 2018.09.30 11 400 000   0   4,63 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
613368 MYWEB - Ifjúsági Well-Being mérés 2014.03.03 2016.09.02 46 461 900   5 280 600   12,80 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
634453 A jódhiány megszüntetésének és a pajzsmirigybetegségek megelőzésének lehetőségei Európában 2015.06.01 2018.05.31 3 382 800   0   0,00 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
634809

PRECIOUS - A szövődmények megelőzése és a kimenetel javítása idős, akut stroke-os betegek 

körében
2015.06.01 2020.05.31 77 280 000   0   0,18 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
634886

GLORIA - Comparing the effectiveness and safety of additional

low-dose glucocorticoid in treatment strategies for elderly patients with rheumatoid arthritis
2015.09.01 2020.08.31 61 943 975   0   0,00 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
643410 Nyílt hozzáférésű kutatási infrastruktúra Európában 2020 2015.01.01 2018.06.30 21 562 500   0   0,74 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
643708

Kidolgozása és megvalósítása a közösségi alapú beavatkozás létrehozni egy támogató társadalmi és 

fizikai környezet az életmódváltás diabétesz megelőzésére, a veszélyeztetett családokat egész 
2014.12.01 2019.08.31 62 887 500   0   1,77 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
645740 Személyre szabott megelőzés krónikus betegségekre 2015.01.01 2018.12.31 27 000 000   0   1,37 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
649189 InnoSI - Innovatív Társadalmi Befektetés : Közösségek erősítése Európában 2015.05.01 2017.10.30 36 998 100   0   0,64 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
692447 Összehangolt fellépés EPBD IV 2015.10.01 2018.03.31 6 642 000   0   0,65 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
14/0045-KA2SE/1209 Erasmus+ program Iskolák, óvodák stratégiai partnersége közoktatási témában 2014.09.01 2017.08.30 12 538 500   0   2,28 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
15/0100-KA2SE/138834

Blende-N-d Branding: Die Spur stimmt! - Erasmus+ Program keretében Iskolák, óvodák stratégiai 

partnersége közoktatási témában
2015.09.01 2017.08.31 5 691 000   0   0,32 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
15/0100-KA2SE/16601 Poszukiwanie skarbu - Treasure Hunt Erasmus+ Program 2015.09.01 2018.02.28 9 418 500   0   1,32 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
15/KA1CM/484 Nemzetközi keretmobilitás-Erasmus+ 2015.06.01 2017.05.31 20 122 500   0   4,17 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
15/KA1HE/252 Erasmus + Program 2015.06.01 2016.09.30 163 652 700   0   112,14 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
15/KA1SE/417 Angolra hangolva - hangolj az angolra 2015.06.01 2016.05.31 1 551 300   0   0,00 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
2013 12 06 HASIC - Az internet és a közösség által támogatott egészséges időskor 2014.01.01 2016.06.30 14 735 700   9 823 800   6,17 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
2013-1-FR01-LEO05-48937 AgroFE Erdészeti képzés Európában 2013.10.01 2015.09.30 5 839 200   1 946 400   3,45 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
2013-4517/001-001 Modern információs szolgáltatások a minőségi tanulás érdekében 2013.12.01 2016.11.30 16 661 700   1 666 200   0,71 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
2014-1-UK01-KA201-000005 Eredményes iskolavezetési eszköztár 2014.09.01 2016.08.31 13 540 200   0   6,37 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
2015-1-CY1-KA201-011863 A tanárok műveltségi értékeinek növelése 2015.09.01 2018.09.01 10 568 402   0   0,34 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
2015-1-FR01-KA202-015181 Agrárerdészeti oktatás a mediterrán és hegyvidéki térségekben 2015.09.01 2018.08.31 13 151 250   3 287 655   0,39 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
556994-EPP-1-2014-1-DK-SPO-SCP Társadalmi befogadás és önkéntesség a sportban Európában 2015.01.01 2017.12.31 9 210 000   0   1,71 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
B-2015-TÁMOP-3.3.17-15/1-0215028/307 Tanulj a természettől! A nemzetközi 4H program hazai adaptációja 2015.05.01 2015.10.31 127 076 840   0   127,06 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
B-2015-TÁMOP-4.2.6-15/1.-0215383/307

Komplex Innováció-Egészségipari hálózat 

a hatékonyság növelése érdekében
2015.03.01 2015.11.30 289 912 002   0   288,64 -

Agrártudományi Központ BioSuccInnovate BioSuccInnovate 2014.07.01 2017.03.31 9 600 000   0   2,89 -

Agrártudományi Központ CFTS CFT-Space 2015.02.01 2015.12.31 1 500 000   0   1,08 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0022 Nagyerdei víztorony turisztikai hasznosítása 2014.09.02 2015.06.30 560 552 090   0   544,77 -

Klinikai Központ ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-alföldi Régióban 2012.09.01 2015.11.30 722 260 561   0   270,43 -

Projekt tárgya
2015. évi felhasználás 

összege (millió Ft)
Megjegyzés

Projekt időtartama

Résztvevő intézmény Projekt azonosító száma
Támogatás összege

(Ft)

Önerő összege

(Ft)
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2015. évi felhasználás 
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Projekt időtartama
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(Ft)

Önerő összege

(Ft)

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
ECHO/SUB/2014/695657 Rugalmas Európai közösségek fellépése a helyi földcsuszamlások ellen - RECALL 2015.05.04 2017.05.03 11 964 000   3 987 900   0,43 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
FP7-PEOPLE-2011-CIG-292259 R-hurkok (RNS-DNS hibridek) vizsgálata modern mikroszkópiás és genetikai módszerekkel 2012.12.01 2016.11.30 30 000 000   0   14,55 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
GOP-1.1.1-11-2011-0016

Biomarker-vizsgálat és döntéstámogató rendszer kialakítása immunterápiás kezelés hatékonyságának 

növelésére allergiában
2012.01.02 2015.12.31 245 230 380   66 980 648   3,99 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
GOP-1.1.1-11-2012-0197

Új típusú, számítógép vezérelt, sejtek, szövetek mechanikai ingerlésére alkalmas berendezés 

előállítása, világpiaci értékesítésre való előkészítése
2013.06.01 2015.08.31 97 305 213   0   94,87 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
GOP-1.1.1-11-2012-0220 Innovatív napkövetővel ellátott napenergia hasznosító rendszer kifejlesztése lapostetős  épületekre 2012.10.01 2015.10.30 105 579 308   0   0,00 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
GOP-1.1.1-11-2012-0398

Köz és irodaépületek hatékony energiamenedzsment rendszerének létrehozása újfajta fotovoltaikus 

rendszer és komplex töltésszabályozó rendszer kifejlesztésével elektromos áram és hőenergia 
2013.01.02 2015.10.30 111 084 589   0   0,00 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
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   0   5,05 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
GOP-1.1.1-11-2012-0543 Ültető-Fektető Többfunkciós Elektromos Betegágy  Kifejlesztése 2013.10.14 2015.06.30 60 313 540   0   5,60 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
GOP-1.1.1-11-2012-0549 Természetes alapú, antibiotikumokat kiváltó új hozamfokozó fejlesztése és gyakorlatba átültetése 2013.06.01 2015.07.31 84 937 944   0   54,68 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
GOP-1.1.1-11-2012-0617 Kommunális hulladék gyűjtésére alkalmas elektromos hajtású tehergépjármű fejlesztése 2013.01.02 2015.08.31 211 281 596   0   0,00 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
H2020-MSCA-IF-2014-657512 Tudás, készségek és viselkedésformák a kora gyermekkori tanulásban 2015.09.01 2017.02.28 34 000 490   0   5,21 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
HU-Molmedex 664409 A magyar Molekuláris Medicina Kiválóság Központ létrehozása 2015.06.01 2016.05.31 27 300 000   0   7,10 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
HURO/1101/074/1.2.1

Közös határon átnyúló internet kommunikációs rendszer kialakítása a Debreceni Egyetemen és a 

Temesvári Műszaki Egyetemen
2013.01.01 2015.08.31 137 890 500   0   0,00 -

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 2015.08.31 159 475 800   0   19,37 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
HURO/1101/142/1.3.2

Mobil vízgyűjtő laboratórium kialakítása oktatási és kutatási célokra a Hajdú-Bihar/Bihor 

makrorégióban
2013.05.01 2015.08.31 163 752 300   0   56,51 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
HURO/1101/191/2.2.1 Magyar-Román Kutató Platform kialakítása anyagvizsgálati projektek támogatására 2013.01.01 2015.08.31 194 481 300   0   0,00 -

Agrártudományi Központ HUSK/1101/1.2.1/0126 Regionális agrárinnovációs képzési és szaktanácsadási központok létrehozása a határmenti régiókban 2013.07.01 2015.06.30 173 788 200   0   16,10 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
IEE/CA/10/002/SI2.588732

Összehangolt akció az új Epületenergetikai Direktíva előkészítésére és bevezetésére a 

tagországokban
2011.03.09 2015.10.08 14 261 400   0   3,88 -

Agrártudományi Központ IHF/650/1/2015
Debreceni Egyetem Halbiológiai Oktatólabor bővítése, technológiai és energetikai korszerűsítése, 

külső akvakultúra-hidropónia (akvapónia) egység létesítése
2014.11.30 2015.11.30 148 707 487   0   146,97 -

Klinikai Központ KEOP - 4.10.0/K/14 - 2014 - 0061
Fotovoltaikus rendszer  telepítése  a  Debreceni  Egyetem  Orvos  és  Egéyzségtudományi  Centrum 

Kardiovaszkuláris és Onkológiai Komplex Regionális Egészségcentrum épületére
2015.01.08 2015.08.31 161 682 125   3 621 667   165,30 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
PITN-GA-2011-289964 Transzglutamináz betegség: egy új terápiás célpont? 2011.11.01 2015.10.31 65 175 000   0   19,97 -

Klinikai Központ PITN-GA-2012-316882 Innovatív Radiokémia hogy a fejlett molekuláris képalkotás 2012.11.01 2016.10.31 59 506 500   0   14,90 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0012 Zöld Energia Felsőoktatási Együttműködés 2013.04.01 2015.03.31 331 000 000   0   66,52 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
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 2015.07.14 874 996 000   0   415,64 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
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   0   230,39 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
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 2015.11.30 888 000 000   0   764,21 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
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   0   52,79 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0004

Munkaerőpiaci igényeknek megfelelő, gyakorlatorientált képzések, szolgáltatások a Debreceni 

egyetemen élelmiszeripar, gépészet, informatika, turisztika és vendéglátás területen
2014.02.01 2015.10.31 488 353 157   0   361,92 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
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   0   277,87 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
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   0   94,70 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
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 2015.10.15 635 590 406   0   456,94 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
TÁMOP-4.1.2.E-15/1/KONV-2015-0001 3. misszió Sport és tudomány a társadalomért Kelet-Magyarországon 2015.07.01 2015.11.30 572 471 598   0   532,01 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
TÁMOP-4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0004

Tudás-Park kialakítása Debrecenben a Gyógyszeripar, az Élelmiszeripar és az Informatika és 

elektronika kiemelt területén
2015.02.01 2015.11.30 279 636 500   0   277,55 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0004

Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és térségfejlesztés megalapozása a Debreceni Egyetem 

képzési és tudományos kapacitására építve felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda 
2015.04.01 2015.10.31 257 173 000   0   95,27 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
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   0   65,77 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
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   0   47,11 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0031

A legnagyobb súlyú népbetegségek genetikai meghatározottsága a magyar populációban 

(Identification of Disease Related Genes in the Hungarian Population; IGEN-HUNGARIAN)
2012.10.01 2015.04.30 895 000 000   0   175,82 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0036

Intelligens funkcionális anyagok: Mechanikai, termikus, elektromágneses, optikai tulajdonságaik és 

alkalmazásaik
2013.01.01 2015.06.30 615 002 034   0   173,69 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
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   0   0,00 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
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   0   142,11 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
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 alap- és klinikai kutatás szintjein
2012.10.01 2015.03.31 872 152 064   0   65,81 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0001 A Debreceni Egyetem tudományos képzési műhelyeinek támogatása 2015.04.01 2015.11.30 311 890 200   0   311,28 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0001 Jövő Internet kutatások az elmélettől az alkalmazásig 2012.10.01 2015.03.31 1 057 769 000   0   0,00 -
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Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
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   0   36,44 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0016

Interdiszciplináris kutatói teamek felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre a 

krónikus stresszhez és az öregedéshez kapcsolódó betegségek kezelésének új megközelítései 
2015.05.01 2015.11.30 220 000 000   0   205,10 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0029

A klímaváltozás hatásait és kihívásainak kezelési lehetőségeit vizsgáló interdiszciplináris kutatói 

team felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre
2015.05.01 2015.11.30 274 078 000   0   273,99 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
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   0   38,55 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
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   0   47,13 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
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 19 029 039   0   1,27 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
TÁMOP-6.1.2.B-14/1-2015-0001

Egészséges Alapanyagok - egészséges Táplálkozás Mintaprojekt a Közétkeztetés Minőségi 

Fejlesztésére és a Fogyasztói Tudatosság Növelésére a Teljes Ellátási Láncban
2015.05.01 2015.10.31 398 390 700   0   401,17 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
TÁMOP-6.2.2/A/11/1-2012-0017

Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében a Debreceni Egyetem 

Orvos- és Egészségtudományi Centrumában
2012.07.01 2015.03.31 187 918 726   0   1,66 -

Klinikai Központ TÁMOP-6.2.4-11/1-2012-0074
Humánerőforrás fejlesztés a biztonságos betegellátás érdekében a Debreceni Egyetem Orvos és 

Egészségtudományi Centrumában
2012.12.01 2015.02.28 193 902 680   0   17,16 -

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   0   91,82 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
TÁMOP-7.2.1-11/K-2013-0003

A Társadalmi Megújulás Operatív Programból megvalósuló projektek projektfelügyeleti 

feladatainak ellátása
2015.05.18 2015.12.31 220 769 903   0   212,63 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
TIOP-1.3.1-14/1-2015-0001 Sporttudományi Oktatóközpont létesítése a Debreceni Egyetemen 2015.04.01 2015.11.30 1 800 000 000   0   1 800,00 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
TIOP-1.3.1-14/1-2015-0002 Innovatív multifunkciós élelmiszeripari gyakorlati képzési hely kialakítása a Debreceni Egyetemen 2015.04.01 2015.11.30 459 585 110   0   459,59 -

Klinikai Központ TIOP-2.2.6-12/1A-2013-0009 Onkológiai centrum fejlesztése Debrecenben 2013.08.01 2015.08.31 824 522 370   0   727,85 -

Klinikai Központ TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0033 Integrációs törekvések a debreceni betegellátásban 2014.03.01 2015.10.31 142 771 850   0   101,60 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
TIOP-2.2.8-14-2015-0002 Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása 2015.06.01 2015.12.31 2 200 252 039   0   2 199,86 -

Az Egyetem oktató, kutató, és 

azokat kiszolgáló egységei
TIOP-4.2.1-11/K-2013-0003

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programból megvalósuló projektek projektfelügyeleti 

feladatainak ellátása
2015.05.18 2015.12.31 109 686 851   0   109,05 -

13 501,92Összesen
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