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Tisztelt Leendő Hallgatók!
Kedves Fiatalok!

Önök a Debreceni Egyetem, hazánk egyik legki-
emelkedőbb, legnépszerűbb, nemzetközileg is elis-
mert intézményének beiskolázási kiadványát tartják 
a kezükben. Megtudhatják belőle, hogy az egyete-
men milyen szolgáltatásokkal, lehetőségekkel várjuk 
Önöket. Intézményünk fő célja, hogy hallgatóink ki-
válóan képzett szakemberekké váljanak, piacképes 
diplomát, az egyetem alatt szakmai gyakorlatot sze-
rezzenek. Az egyetemi évek életük egyik legszebb 
időszaka. Nem mindegy, hogy hol, milyen szellemi 
és fizikai környezetben töltik el azt. Az évszázados 
hagyományokat őrző patinás épületek mellett több 
új, modern, a képzés és tanulás színvonalát biztosító 
oktatási, továbbá könyvtár épület szolgálja a hallga-
tóság kényelmet.
Debrecenben jó egyetemistának lenni. Nemcsak 
azért, mert Európa egyik legszebb campusán világ-
hírű oktatóktól tanulhatnak, vagy mert módjuk van 
bekapcsolódni az egyetemi tananyagon túlmutató 
tudományos kutatói tevékenységbe, hanem azért 
is, mert az egyetemvárosban családias a hangulat, 
pezsgő a diákélet, és mert a tanulás mellett spor-
tolásra, kikapcsolódásra, szórakozásra is számos 
módjuk akad.
A Debreceni Egyetem számtalan lehetőséget kínál a 
korszerű ismeretek elsajátítására, arra, hogy megta-
lálják hivatásukat, kipróbálják magukat több szakte-
rületen, elméletben és gyakorlatban egyaránt, hogy 
külföldi tapasztalatokat szerezzenek vagy ráleljenek 
életük párjára. Önökön múlik, hogyan élnek ezekkel 
a lehetőségekkel.

Remélem, kiadványunk segítséget nyújt a jó döntés-
hez és szeptemberben személyesen is találkozunk a 
tanévnyitó ünnepségen!

   Prof. Dr. Szilvássy Zoltán
      rektor



A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programja 
az ország legrégebben működő, komplex tehetség-
gondozási formája. Komplex, mert minden tudo-
mányterületet magába foglal, teret ad a nem tudo-
mányos teljesítményeknek, segít kibontakozni, biztos 
pályát és karrierutat mutat tagjainak. 
2000-ben a Debreceni Egyetem létrehozta a 
DETEP-et, hogy a legkiemelkedőbb hallgatóinak 
ösztöndíjkiegészítés mellett előnyökhöz juthassa-
nak, mint például kutatócsoportokban való részvé-
tel, laborokba való bejutás, egyéni mentor-mentorált 
foglalkozások. 2008-ban megújult a DETEP, és sok 
újítás mellett bevezetésre került a teljesítményará-
nyos díjazás is. Lehetőség nyílt az egyetem összes 
nappali és levelező tagozatos alap-, mester- és osz-
tatlan képzésében résztvevőnek, hogy bejusson a 
DETEP-be és élvezze azokat az előnyöket, amik a 
tagsággal járnak. 

Hogyan is néz ki a DETEP?
• A hallgató kutatómunkát végez a témavezetője se-

gítségével.
• A témavezető minden rendelkezésére álló segítsé-

get megad, hogy hallgatója munkáját zavartalanul 
végezhesse, és ebből produktum születhessen.

• A produktumok krediteket érnek, amiket aztán 
ösztöndíjra lehet váltani.

• Az ösztöndíj minden tanévben egyszer ítélhető 
oda, mely minimum 30.000 Ft maximum 150.000 
Ft összegű.

• Különböző tréningeket vehet részt a hallgató, mely-
lyel segítjük, hogy szakmájában és/vagy a tudomá-
nyos pályán minél előbbre jusson. 

• A programban résztvevő hallgatók végzésükkor 
oklevelet kapnak.

• Programbeli részvételükről bármikor igazolást kér-
hetnek a hallgatók, mely előnyt jelent mesterszakos 
felvételiknél, doktori képzésre való felvételinél, állá-
sinterjún és különböző pályázatoknál. 

• A DETEP-es hallgatók minden évben részt vehet-
nek a külön nekik rendezett konferenciákon.

• A tagok mindezeken felül pályázhatnak összegek-
re, mely a saját tudományos előmenetelüket segíti 
elő.

A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó programja 
kiterjed a szakkollégiumokra és önképző körökre is, 
ahol a tudományos munka mellett a szociális kész-
ségek fejlesztése és a társadalmi felelősségvállalás is 
fontos szerepet kap. 

Szakkollégiumok

Boldog Terézia Katolikus Egyetemi Feminine Stu-
dies Szakkollégium
Tevékenység: Keresztény értelmiségi nőknek sze-
mélyes, közösségben történő kibontakozásához sa-
játos, női szemléletű (feminine studies) képzést nyúj-
tó, s ehhez ökumenikus keresztény közösségi keretet 
biztosító szakkollégium. Szakmai segítséget/képzést 
ad azoknak a fiatal nőknek, akik személyes és szak-
mai életükben hitelesen, igényesen, emberi tisztes-
séggel, elkötelezetten kívánják szolgálni kisebb kö-
zösségüket, a társadalmat és egyházukat. 

Tehetséggondozás

7



8 9

Ösztöndíj, egyéb díjazás: Díja igazodik a hallgatók 
szakkollégiumi indexben vezetett teljesítményéhez. 
Konferencia-előadások és tanulmányok megjelené-
séhez, publikációhoz nyújt segítséget.
Kiknek szól: Nappali tagozatos női hallgatók részére.

Gulyás György Szakkollégium
Tagozatok/ szakcsoportok: Előadóművészeti, Al-
kotóművészeti
Tevékenység: A kiemelkedő képességű hallgatók 
számára lehetőséget biztosít saját szakterületükön 
való elmélyülésre, hazai és nemzetközi versenyekre 
való felkészülésre; mester-kurzusokat, hangverse-
nyeket, hangszer-bemutató előadásokat szervez.

Ösztöndíj, egyéb díjazás: Teljesítményük függvé-
nyében támogatást nyújt versenyek nevezési díjá-
hoz, hangversenyek szervezéséhez ingyenes terem 
használatot, műsorok készítését, sokszorosítását 
biztosítja.
Kiknek szól: A Zeneművészeti Kar hallgatói részére.

Hatvani István Szakkollégium
Tagozatok/ szakcsoportok: Anglisztika - Amerika-
nisztikai, Biológiai tudományok, Filozófia és Humán 
tudományok, Fizika-, Matematika-, Informatikait, 
Földrajztudományi, Kémiatudományi, Magyar iroda-
lom-, Kommunikáció- és Médiatudományi, Nyelvtu-
dományi, Történettudományi, Senior tagság.

Tevékenység: Cél a humán és a természettudo-
mányos műveltség közötti párbeszéd kialakítása. 
Műhelyfoglalkozások: interdiszciplináris és interak-
tív jellegű foglalkozások, kerekasztal beszélgetések, 
nyelvoktatás.
Ösztöndíj, egyéb díjazás: A Szakkollégium a tagok 
teljesítéséhez mérten hozzájárul kutatáshoz, publiká-
cióihoz, konferencia részvételhez, utazási támogatást 
ad, ingyenes fény-másolást és nyomtatást, valamint 
sportolási lehetőséget nyújt.
Kinek szól: A Bölcsészettudományi Kar, a Termé-
szettudományi és Technológiai Kar és az Informatikai 
Kar hallgatói részére.

Kerpely Kálmán Szakkollégium
Tagozatok/ szakcsoportok: Mezőgazdaságtudo-
mányi, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési
Tevékenység: Magas színvonalú gyakorlati képzés és 
szolgáltatás; a nemzeti és egyetemes kultúra közvetíté-
se; gyakorlati és tudományos ismeretek bővítése; hazai 
és külföldi munkaerőpiaci szereplőkkel való kapcsola-
tok kiépítése, ápolása; szakkollégiumi hallgatók tanulá-
si körülményeinek javítása, költségeinek enyhítése.
Kinek szól: A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi 
és Környezetgazdálkodási Kar, Gazdaságtudományi 
Kar hallgatói részére.

Lippai Balázs Szakkollégium
Tevékenység: Összefogja a karon tanuló roma 
származású, illetve roma kultúra iránt érdeklődő 
hallgatókat értékteremtő, egymást segítő közeg 
létrehozása végett. Mindemellett cél, hogy olyan 
fejlesztésekben vegyenek részt a tagok, amelyek 
társadalmilag is hasznosíthatóak.

Kinek szól: A Gyermeknevelési és Felnőttképzési 
Kar hallgatói részére.

Márton Áron Szakkollégium
Tevékenység: A Magyarországon tanuló ha-
táron túli hallgatók szakmai szempontból ered-
ményes magyarországi tartózkodásának biz-
tosítása (szállás, képzés, információközvetítés, 
ösztöndíjazás). Minél több hallgató szülőföldre történő 
visszatérésének elősegítése, elsősorban szakmai 
és anyagi segítségnyújtással. Az épületben 
megvalósuló ingyenes szakkollégiumi képzés az 
egyetemi tanulmányokat kiegészítő, valamint a 
munkaerőpiacon ma már nélkülözhetetlen készségek 
és képességek, kurrens ismeretek elsajátítását segíti: 
angol, karriertervezés, Kárpát-medencei ismeretek, 
Közép-Európai tanulmányok.
Ösztöndíj, egyéb díjazás: A Szakkollégium kulturá-
lis és sport programokra ingyenes vagy kedvezmé-
nyes bérletet, jegyet biztosít. Konferenciát, találkozó-
kat és tanulmányutakat szervez. Tehetséggondozói 
és Kutatói Szakkollégiumi programja révén ösztöndíj-
jal támogatja a legtehetségesebb hallgatóit.
Kinek szól: Minden határon túli egyetemi hallgató-
nak.

Pálffy István Művészettudományi Szakkollégium
Tevékenység: A hallgatók egyrészt elméleti, más-
részt pedig különböző szakmai készségeket fejlesz-
tő gyakorlati foglalkozásokon kapnak betekintést a 
színház világába. A Szakkollégium programja en-
nek megfelelően elméleti foglalkozásokból, színházi 
előadások megtekintéséből, majd azok elemzésé-
ből, szakmai beszélgetésekből (a megtekintett előa-
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dások művészeivel) és drámapedagógiai foglalko-
zásokból áll.
Ösztöndíj, egyéb díjazás: A Szakkollégium ingye-
nes színházbérletet, kollégiumi elhelyezést biztosít. 
A Bölcsészettudományi Kar segítségével tréning és 
tanulmányi kirándulást biztosít.
Kinek szól: A Debreceni Egyetem hallgatói jelentkez-
hetnek függetlenül a tanulmányaik gerincét képező 
tudományterületektől.

Praetor Szakkollégium
Tagozatok/ szakcsoportok: Jogtudományok
Tevékenység: Szakkollégium céljait a hallgatói önte-
vékenységre épülő előadás-sorozatok, kurzusok, vi-
ták szervezésével, a demokratikus magatartásforma 
elsajátítását segítő önkormányzat és a vélemények 
sokszínűségét biztosító nyilvánosság megteremtésé-
vel, közös értékeken, együttes cselekvésen alapuló 
életforma kereteinek kiépítésével valósítja meg.
Ösztöndíj, egyéb díjazás: A Szakkollégium előda-
dásokon és egyéb rendezvényeken való részvételt 
ingyenesen, vagy kedvezményesen biztosít, illetve 
tréningeket és kirándulásokat is szervez tagjai szá-
mára.
Kinek szól: Az Állam- és Jogtudományi Kar hallgatói 
részére.

Sántha Kálmán Szakkollégium
Tagozatok/ szakcsoportok: Orvos-tudományok
Tevékenység: Fő cél, hogy az érdeklődő hallgatók 
olyan előadásokon, kurzusokon vehessenek részt, 
amelyek nem szerepelnek az egyetemi tantervben. 
Témájuk elsősorban: természetgyógyászat, az or-
vosi hivatással összefüggő jogi és közgazdasági is-

meretek, kulturális antropológia, filozófia. A másik fő 
cél a tudományos munka segítése azzal, hogy egy-
más kutatási témájának megismerésére és megvi-
tatására előadási lehetőséget biztosítunk. Ezeken 
felül felsőbb éves szakkollégisták konzultációkkal 
segítik az alsóbb évesek felkészülését egyes szá-
monkérésekre.
Ösztöndíj, egyéb díjazás: A Szakkollégium kultu-
rális programokra ingyenes bérletet vagy kedvezmé-
nyes jegyet biztosít. Konferenciát, találkozókat és ki-
rándulást szervez.
Kinek szól: A Fogorvostudományi Kar, az Általános 
Orvostudományi Kar, a Gyógyszerésztudományi Kar 
és a Népegészségügyi Kar hallgatói részére.

Szent László Katolikus Szakkollégium
Tevékenység: A Debreceni Egyetem keresztény el-
hivatottságú hallgatóit tömöríti egy családias, pezsgő 
szellemiségű, az emberi- és katolikus értékek meg-
őrzésére törekvő közösségbe. Intézményünk alapve-
tő célja a szakmai és emberi tisztes helytállásra való 
összpontosítás, a fiatalos lendületű katolikus szelle-
miség keretében.
Ösztöndíj, egyéb díjazás: Intézményünk nyomtatá-
si, scannelési lehetőséget biztosít hallgatói részére. 
Szervezett kirándulásokat, rendezvényeket az intéz-
mény kiemelten támogat. A szociálisan rászoruló 
hallgatók esetében csökkentett kollégiumi díj igé-
nyelhető. Szent Imre ösztöndíj jó tanulmányi ered-
mény és tevékeny kollégiumi munka esetén pályáz-
ható.
Kinek szól: A Debreceni Egyetem minden katolikus 
szellemiségű hallgatójának.

Tormay Béla Szakkollégium
Tagozatok/szakcsoportok: Szántóföldi növény-
termesztési, Halászati kultúra, Élelmiszerbiztonsági, 
Kertészeti, Környezetgazdálkodási, Természetvéde-
lemi, Szakigazgatási, Vállalati gazdaságtani és a Vi-
dékfejlesztés.
Tevékenység: A Tormay Béla Szakkollégium célja, 
hogy magas színvonalú képzéssel és szolgáltatással, 
az alap- és alkalmazott tudományok művelésével 
hozzájáruljon a Debreceni Egyetem, és ezen belül 
az Agrártudományi Campus szakember képzésének 
fejlődéséhez. A Szakkollégium lehetőséget nyújt 
a hallgatók számára, hogy szakterületükön, 
érdeklődési területükön belül többlet ismeretanyagot 
szerezzenek, valamint a hallgatói támogatási rendszer 
adta lehetőségek segítségével, kutatómunkát 
végezzenek. A Tormay Béla Szakkollégium 

fontos céljának tekinti még a nyelvoktatást, és a 
különböző általános és szakirányú kurzusok által, 
olyan interdiszciplináris képzés létrehozását, amely 
széles látókörű, szakmailag felkészült szakemberek, 
kibocsátását teszi lehetővé.
Ösztöndíj, egyéb díjazás: A Szakkollégium kirán-
dulásokat, kulturális programokat és konferenciákat 
szervez. Tagjait támogatja a kutatómunkában, a pub-
likálásban, a konferenciákon való részvételben és a 
külföldi tanulmányaikban. Lehetőséget ad a tagok 
együttes kollégiumi elhelyezésére, valamint ingyenes 
fénymásolást és nyomtatást biztosít.
Kinek szól: A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi 
és Környezetgazdálkodási Kar, Gazdaságtudományi 
Kar hallgatói részére.

Verzár Frigyes Szakkollégium
Tagozatok/ szakcsoportok: Alkalmazott egészség- 
és társadalomtudományok, Gerontológiai
Tevékenység: A tehetségek felismerése és kurzu-
sok, konzultációk, rendezvények, kutatások, szakmai 
gyakorlatok, belföldi és külföldi tanulmányutak szer-
vezése, képességfejlesztés, idegennyelvi kurzusok, a 
hallgatók tudományos munkájának elősegítése.
Kinek szól: Az Egészségügyi Kar hallgatói részére

Wáli István Református Cigány Szakkollégium
Tevékenység: Célkitűzése, hogy hozzájáruljon a 
közéleti feladatvállalás iránt elkötelezett, aktív társa-
dalmi párbeszédet folytató cigány értelmiségiek for-
málódásához, akik a szakmai kiválóságot ötvözik a 
társadalmi és szociális kérdések iránti érzékenység-
gel.
Kinek szól: Nappali tagozatos hallgatók részére.
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A karriertervezést nem lehet elég korán kezdeni...
...éppen ezért már az egyetemi tanulmányok alatt 
bele kell vágni a „felkészülésbe”: ebben az időszak-
ban hatékonyan lehet fejleszteni azokat a kompe-
tenciákat, amelyek segítik álmaink állásának meg-
találását. Bár a szakmai tudás már a birtokukban 
van, a hallgatók általában még közvetlenül a diplo-
ma megszerzése előtt sem elég felkészültek ebben 
a témában. Gyakran nem tudják pontosan, hogyan 
kell elindulni, hogyan kell a számukra legmegfelelőbb 
munkát megtalálni, és milyen feltételek, tudás és ta-
pasztalat szükségesek az esélyek növeléséhez. 
A Karrierközpont folyamatosan kétféle tanácsadást 
biztosít az egyetemi hallgatóknak. Az egyéni pálya-
orientációs tanácsadás keretében a speciális, egyedi 
kérdéseket tudják megválaszolni munkatársaink. Fia-
tal pszichológusaink elsősorban olyan, önismerettel 
és személyiségfejlesztéssel kapcsolatos tanácso-
kat adnak, amely az életpálya-tervezésben lehetnek 
hasznosak. A gyakorlati jellegű karriertanácsadáson 
pedig meg lehet beszélni a szakembereinkkel az ön-
életrajzot vagy a motivációs levelet, de lehet konzul-
tálni a munkakeresést segítő belső tulajdonságokról, 
akadályozó vagy támogató tényezőkről is.
Már a tanulmányok elejétől fogva hasznosak lehetnek 
a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos tréningek, 
ahol önismerettel, önérvényesítéssel, önértékeléssel, 
kapcsolatépítéssel, nyelvtanulással, kreatív ötletek 
megvalósításával kapcsolatos tippeket kaphatnak a 
diákok. Előadásokat szervezünk karriertani alapis-
meretekről, tréningeket, ahol gyakorlati feladatokkal 

karrierre készülve tudják fejleszteni kompetenciáikat a hallgatók. Rend-
szeres vendégeink az intézmény céges partnereinek 
HR-vezetői, hogy a hallgatók a „másik oldalt” is meg-
hallgathassák, tájékozódjanak, hogyan zajlik egy állá-
sinterjú egy szakember szemével.
Szoros együttműködést alakítottunk ki a témában 
járatos andragógus- és pszichológia szakos hallga-
tókkal, akik az egyetemi rendezvényeken segítik az 
érdeklődőket tanácsokkal, ötletekkel, pályaorientáci-
óval és karrierépítéssel kapcsolatos kérdésekben. Mi-
vel ma már a legtöbb helyen sokat számít a tapaszta-
lat, szakmai gyakorlati lehetőségek közvetítésében is 
segítünk, ennek jegyében építjük és fejlesztjük válla-
lati kapcsolatainkat. Az egyetem egységeivel együtt-
működve szorosabbra fűzzük az együttműködésein-
ket, hogy a hallgatóink minél hamarabb megtanulják, 
hogyan lehet a vállalati világban érvényesülni, sikere-
ket elérni, egyáltalán egy cégnél elhelyezkedni. Hasz-
nos, ha már az állásinterjú előtt jártak az adott helyen 
például egy gyárlátogatás keretében, vagy esetleg 
lehetőségük nyílt egy szerződés részeként kutatáso-
kat végezni az adott helyen, szemináriumi dolgozatot 
készíteni a cég alkalmazottainak felügyeletével.
Szeretnénk, ha diákjaink lelkileg-szellemileg felké-
szülten, jó tanácsokkal és ötletekkel érkeznének a 
munka világába. A szakmai tudás mellett ugyanis 
nagyon fontos, ha az ember tisztában van képessé-
geivel, adottságaival, majd a kettőt megfelelően tudja 
hasznosítani és érvényesíteni – egy nagyszerű karrier, 
sikeres élet reményében.

Elérhetőségeink: unideb.karrier.hu
https://www.facebook.com/dekarrier
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Az itt ismertetett információkat tartalmazó egyetemi 
szabályzatok (pl. a tanulmányi és vizsgaszabályzat, a 
hallgatói térítési és juttatási szabályzat) teljes terjedel-
mükben megtalálhatók a Debreceni Egyetem hon-
lapján a http://www.unideb.hu címen, az Egyetem 
> Szabályzatok menüpontban.

A Debreceni Egyetemen a hallgatói tanulmányi és 
szociális alapon járó térítések és juttatások rendsze-
rét a felsőoktatási hallgatók juttatásairól és az általuk 
fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) 
Kormányrendelet, illetve a rendeletben foglaltak alap-
ján „A Debreceni Egyetem Hallgatói Térítési és Jutta-
tási Szabályzata” állapítja meg. A szabályzat szerint 
a következő juttatásokat kaphatják meg a hallgatók:

I. TELjESíTMény aLaPjÁn adHaTó juTTaTÁSoK
1. Tanulmányi ösztöndíj
A tanulmányi ösztöndíjat az előző félévi tanulmányi 
eredmény alapján lehet elnyerni. Elsőéves hallgatók 
a képzés második félévétől kezdve kaphatnak tanul-
mányi ösztöndíjat. Az egyetem hallgatóira egységes 
ösztöndíjrendszer vonatkozik, amelynek lényege, 
hogy nem a tanulmányi átlag, hanem matematikai 
képlet határozza meg az ösztöndíjak pontos össze-
gét. A rendszer lényege, hogy csak az egymással 
ténylegesen összehasonlítható teljesítményű hallga-
tókat sorolják egy kategóriába. A tanulmányi ösz-
töndíj összegének megállapítására a félévek elején, 
a beiratkozások lezárása után kerül sor, a szabály-

zatban rögzített eljárásrend és összegek szerint. Az 
ösztöndíj mértéke az egyes kategóriákban 10.000 – 
28.000 Ft.

A tanulmányi ösztöndíj kiszámítása:
•	minden hallgató esetében megállapítják az ún. ösz-

töndíjindexet,
•	egy adott szak/évfolyam/csoport hallgatóinak ösz-

töndíjindexeit csökkenő sorrendbe rendezik,
•	a hallgatókat e sorrend alapján 4 sávba sorolják 

úgy, hogy összesen a hallgatók legfeljebb 35%-a 
részesüljön tanulmányi ösztöndíjban; adott ösztön-
díjösszeg félévenként más-más tanulmányi ered-
ményhez tartozhat,

•	a két- vagy többszakos hallgatókat mindegyik 
szakjukon besorolják, majd, ha az ösztöndíjössze-
gek különbözőek, azokat átlagolják.

2. Kiemelt tanulmányi ösztöndíj
A kiemelkedő szakmai, tudományos teljesítményért 
járó ösztöndíjat pályázati úton azok kaphatják meg, 
akik méltók lennének akár a köztársasági ösztöndíjra 
is, de abban a keret szűkössége miatt már nem ré-
szesülhettek. Ezt az ösztöndíjat legfeljebb a hallgatók 
2%-a kaphatja meg, az odaítélés részletes szabályait 
a kar határozza meg.

3. Mesterképzési szakmai ösztöndíj
A mesterképzés első évfolyam első félévére beirat-
kozott, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, álla-
milag támogatott, teljes idejű képzésben részt vevő 
hallgatók mesterképzési szakmai ösztöndíjban ré-
szesülhetnek. Az ösztöndíjban a karok mesterképzés 
első évfolyam első félévére beiratkozott hallgatóinak 

Hallgatói juttatások
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legfeljebb 50%-a részesülhet. Az ösztöndíj a hallgató 
által a Kari Tanulmányi Bizottsághoz benyújtott pá-
lyázat alapján egyszeri alkalommal folyósítható jutta-
tás. Az ösztöndíjra azon hallgatók pályázhatnak, akik 
a mesterképzés első félévében legalább 20 felvett 
kredittel rendelkeznek, a mesterképzésre felvételi 
jogalapot jelentő előző képzés során legalább 3,00 
összesített korrigált kreditindexet értek el, továbbá az 
alapképzési oklevelük legalább jó minősítésű.
Az ösztöndíj odaítélésének, illetve esetleges vissza-
vonásának eljárási rendjét a karok határozzák meg. 
A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent, ha a hallgató 

több nyelvvizsgával rendelkezik. Az ösztöndíj mérté-
ke 15.000 – 30.000 Ft.

4. Kiemelt sportösztöndíj
A nemzetközi, országos, illetve regionális szinten el-
ért kiemelkedő sportteljesítményért a rektor által kiírt 
pályázat alapján sportösztöndíj adományozható. A 
pályázatot minden félév elején írják ki, a támogatást 
egy félévre lehet elnyerni. Az ösztöndíjat önköltséges 
hallgatók is igényelhetik. A sportösztöndíj összege 
kategóriától függően 5.000 – 25.000 Ft/hó.

5. Kiemelt művészeti ösztöndíj
A kiemelkedő művészeti teljesítményt nyújtó hallga-
tók a rektor által kiírt pályázat alapján művészeti ösz-
töndíjban részesülhetnek. A pályázatot minden félév 
elején írják ki, a támogatást egy félévre lehet elnyerni. 
Az ösztöndíjat önköltséges hallgatók is igényelhetik. 
A művészeti ösztöndíj összege kategóriától függően 
5.000 – 25.000 Ft/hó.

6. Szakmai utak, gyakorlatok támogatása
A szakmai utakat, gyakorlatokat a karok döntése 
alapján támogatják. Az Erasmus ösztöndíjjal vala-

melyik európai egyetemen tanulmányokat folytató 
magyar hallgatókat pályázat alapján a karok külön 
támogatásban részesíthetik.

7. Szakmai gyakorlati ösztöndíj
A szakmai gyakorlati ösztöndíj a képzési és kimene-
ti követelményben meghatározott legfeljebb féléves 
összefüggő gyakorlaton részt vevő hallgatónak, pá-
lyázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi félévre ad-
ható juttatás. A szakmai gyakorlati ösztöndíjban az 
a hallgató részesülhet, aki a szakmai gyakorlatot a 
képzés székhelyétől eltérő helyen teljesíti, és e he-
lyen nem részesül kollégiumi ellátásban, valamint a 
szakmai gyakorlat végzésének helye és az állandó 
lakóhely közötti távolság legalább 1 km.
Az ösztöndíj odaítélésének feltételeit, mértékét, az 
odaítélés, az esetleges visszavonás eljárási rendjét a 
karok határozzák meg, de havi összege a hallgatói 
normatíva éves összegének 10%-át (11.900 Ft) nem 
haladhatja meg.

8. Köztársasági ösztöndíj
A kiemelkedő szakmai, tudományos teljesítményért 
járó köztársasági ösztöndíjat az egyetem javaslata 
alapján a felsőoktatást felügyelőminiszter adomá-
nyozza. Az ösztöndíjat pályázati úton egy tanévre 
lehet elnyerni, legfeljebb a hallgatók 0,8%-a kaphatja 
meg, a pályázók rangsorolásának részletes szabá-
lyait a kar határozza meg. A köztársasági ösztöndíj 
mindenkori összegét a költségvetési törvényben álla-
pítják meg, jelenleg 34.000 Ft/hó.

9. Tehetséggondozási ösztöndíj
A kiemelkedő szakmai, tudományos teljesítményt 



nyújtó hallgatók bekerülhetnek a Debreceni Egyetem 
Tehetséggondozási Programjába (DETEP), amely-
nek tagjaként tutorális oktatásban, további szakkép-
zésben részesülnek, felkészülhetnek a tudományos 
életpályára. A programban kiváló teljesítményt nyújtó 
hallgatók a programtanács döntése alapján ösztön-
díjban részesülhetnek. Az ösztöndíj mértéke az elért 
teljesítménytől függően 10.000 – 34.000 Ft/hó.

10. Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program
Az ösztöndíjprogram célja a tanári pályát választó 
egyetemi hallgatók motiválása a hivatásuk szerinti 
tartós elhelyezkedésre, egyúttal a diplomaszerzést 
követően álláshely biztosítása. A sikeresen pályázó 
hallgatók ösztöndíjban részesülnek azon félévek idő-
tartama alatt, amelyek során hallgatói jogviszonyuk 
fennáll, amennyiben a támogatási szerződés aláírá-

sával vállalják, hogy az általuk megjelölt három me-
gye egyikében, a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ (KLIK) által megjelölt köznevelési intézményi 
kör intézményei közül választva, főállású foglalkozta-
tásra irányuló jogviszonyt létesítenek, és azt tartósan, 
de legalább az ösztöndíj folyósítási idejének megfele-
lő időtartamban fenntartják.
A pályázat benyújtására az a magyarországi felsőok-
tatásban tanuló, Magyarországon vagy Magyaror-
szággal szomszédos országban élő magyar anya-
nyelvű hallgató jogosult, aki a pályázat benyújtásá-
nak időpontjában egységes, osztatlan tanárképzést 
nyújtó felsőoktatási intézménybe felvételt nyert, illetve 
a pályázat benyújtásának időpontjában már tanul-
mányokat folytat, és vállalja, hogy a tanárképzésben 
végzettséget és szakképzettséget szerez, és az ok-
levél megszerzését követően – a támogatási szerző-

désben foglaltak szerint – a végzettségének, szak-
képzettségének megfelelő főállású foglalkoztatásra 
irányuló jogviszonyt létesít, illetve tart fenn. 
Az ösztöndíj megállapítása az ösztöndíjas jogviszony 
első félévében az ösztöndíjprogram értékelési szem-
pontjai alapján differenciáltan 125.000 Ft - 375.000 
Ft/félév/fő közötti összegben történik. Az ösztöndíj 
összegére meghatározott értékelési szempontok fi-
gyelembevételével a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj 
Bizottság (KÖB) tesz javaslatot a miniszter számára. 
Az ösztöndíjas jogviszony második félévétől az ösz-
töndíjak összegét a KÖB minden tanulmányi félév 
kezdetén felülvizsgálja a rendelkezésre álló keretösz-
szeg, valamint az ösztöndíjas utolsó aktív félévben 
elért kreditindexe figyelembevételével. Az ösztöndíj 
megállapítása differenciáltan, 0-375.000 Ft/félév/fő 
közötti összegben történik.
A pályázati felhívást és a pályázat benyújtásának ha-
táridejét a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
teszi közzé minden tanévben a honlapján (http://klik.
gov.hu/klebelsberg-kepzesi-osztondij).
A pályázatot elektronikusan és papír alapon, pos-
tai úton is be kell nyújtani. A pályázat elektronikus 
beadásához a KLIK honlapján található elektroni-
kus felület (http://osztondij.klik.gov.hu) áll rendelke-
zésre.

Doktoranduszoknak a fenti, teljesítmény alapján ad-
ható juttatásokat a jelenleg hatályos jogszabályok 
szerint nem lehet folyósítani. Ők doktori ösztöndíjat 
kapnak, ennek havi összege  a 2016 szeptemberétől 
beiratkozott PhD-sok számára 140555 Ft. Szociális 
rászorultság alapján megállapított ösztöndíjakban 
azonban a PhD-hallgatók is részesülhetnek.
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II. SzoCIÁLIS RÁSzoRuLTSÁG aLaPjÁn ad-
HaTó juTTaTÁSoK
10. Szociális ösztöndíj
A szociális ösztöndíjat az Egyetemi Kollégiumi Felvé-
teli és Szociális Bizottság (KFSZB) ítéli oda a rászoru-
lóknak. A szociálisösztöndíj-kérelmeket a kollégiumi 
felvételi eljárással egyszerre, azonos űrlapon, azonos 
igazolások benyújtásával lehet leadni. A kérelmeket 
az egyetemre frissen felvett elsőéveseknek az egye-
temi felvételt követően, augusztus első felében kell 
leadniuk. A szociálisösztöndíj-kérelmek elbírálása 
egyetemi szinten egységes, a kollégiumi felvételivel 
azonos pontrendszer alapján történik, mivel a hall-
gatók szociális helyzete nem függ attól, melyik karon 
tanulnak. 
A hallgatói juttatásokról és térítésekről szóló kor-
mányrendelet alapján – amennyiben elérik a bíráló-
bizottság által meghatározott minimális ponthatárt 
– kiemelt összegű rendszeres szociális ösztöndíjra 
jogosultak az alábbi csoportokba tartozó, hátrányos 
helyzetű hallgatók:
1. A rendszeres szociális ösztöndíj havi összege az 
éves hallgatói normatíva 20%-a (2016-ban 23.800 
Ft), amennyiben a hallgató eléri a bírálóbizottság által 
meghatározott minimális ponthatárt és
•	fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt 

rászorult vagy
•	halmozottan hátrányos helyzetű (hátrányos helyze-

tű és szülője, szülei legfeljebb az általános iskolát 
végezte, végezték el) vagy 

•	nagycsaládos (legalább két eltartott, tanuló testvé-
re van) vagy

•	családfenntartó (saját gyermeke van) vagy
•	árva (25 éves életkor alatt).

2. A rendszeres szociális ösztöndíj havi összege az 
éves hallgatói normatíva 10%-a (2016-ban 11.900 
Ft), amennyiben a hallgató eléri a bírálóbizottság által 
meghatározott minimális ponthatárt és
•	hátrányos helyzetű (családi körülményei, szociá-

lis helyzete miatt a jegyző védelembe vette, illetve 
akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
való jogosultságát megállapította) vagy 

•	gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy
•	félárva (25 éves életkor alatt).

Azoknak a rászoruló hallgatóknak, akik nem tartoz-
nak a fenti csoportok egyikébe sem, és elérik a bírá-
lóbizottság által meghatározott minimális ponthatárt, 
a rendszeres szociális ösztöndíj legkisebb összege 
6.000 Ft/hó.

A szociális rászorultság elbírálásának legfontosabb 
szempontjai:
•	családszerkezet – az egy háztartásban élő eltartók 

és eltartottak száma, illetve hogy az eltartók teljes 
vagy csökkentett keresetűek (munkanélküli, nyug-
díjas stb.)

•	 jövedelem – a családban az egy főre eső éves brut-
tó jövedelem nagysága

•	távolság – az állandó lakóhely távolsága a képzés 
székhelyétől

•	egészségi állapot – az eltartók, a pályázó vagy a 
pályázó testvérének súlyos betegsége.

11. „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati ösz-
töndíj
A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjat 
a települési önkormányzatok ítélik oda a legjobban rászoruló, 
területükön állandó lakóhellyel rendelkező hallgatóknak. Ezt a 
támogatást a megyei önkormányzatok kiegészíthetik. Az állam 
a települési és megyei önkormányzati támogatást megdupláz-
za, de ha az önkormányzatok több mint 5.000 Ft-ot ítéltek oda 
a hallgatóknak, akkor is legfeljebb 5.000 Ft-tal egészíti ki. A 
Bursa ösztöndíjat már a végzős középiskolások is igényelhetik. 
A Bursa Hungarica ösztöndíj összege (önkormányzati és intéz-
ményi ösztöndíj együtt): 2.000 – 11.000 Ft/hó

12. Egyszeri szociális ösztöndíj
A rendkívüli (egyszeri) szociális ösztöndíjat a KFSZB ítéli meg 
a tanulmányok során bármikor beadható pályázat alapján há-
zasságkötés, saját gyermek születése vagy szülő elhunyta 
esetén, illetve más, rendkívüli méltányosságot érdemlő esetek-
ben. A pályázat feltétele, hogy a rendkívüli esemény fél éven 
belül történjen. A támogatások összege legfeljebb 50.000 Ft.

13. Egyszeri alaptámogatás
Azok az elsőéves hallgatók, akik pályázatot nyújtanak be 
rendszeres szociális ösztöndíjra, szociális helyzetük alapján 
a rendszeres szociális ösztöndíj fejezetben felsorolt kiemelt 
csoportok valamelyikébe tartoznak (nagycsaládos, hátrányos 
helyzetű stb.), és elérik a bírálóbizottság által a rendszeres 
szociális ösztöndíjra való jogosultsághoz meghatározott mini-
mális ponthatárt, tanulmányaik első félévében a kormányren-
delet szerint jogosultak az egyszeri alaptámogatásra, melynek 
összege felsőoktatási szakképzés, alapképzés és osztatlan 
képzés esetén az éves hallgatói normatíva 50%-a (2016-ban 
59.500 Ft), mesterképzés esetén az éves hallgatói normatíva 
75%-a (2016-ban 89.250 Ft).
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kollégiumok

MIéRT jó nÁLunK KoLLéGIuMBan LaKnI?
Mert jó áron biztosítja a lakhatást és az ösz-
szes kapcsolódó szolgáltatást, közösségi prog-
ramot. Az elsőévesek által feltöltött férőhelye-
ken a kollégiumi díj évek óta 12.000 – 22.000 Ft 
között van és nem várható annak érdemi eme-
lése. Ennél az albérlet 150-200%-kal drágább.

Mert biztonságot nyújt. Egy kollégiumot nem 
adnak el a fejed fölül egyik napról a másikra. 
A kollégiumoddal szerződést kötsz, amiben 
mindkét fél jogai és kötelességei szerepelnek. A 
kollégiumban közalkalmazottak, szeniorok, por-
tások, a nagyobbaknál biztonsági őrök is biz-
tosítják, hogy a házirendben, szabályzatokban 
foglaltakat mindenki be is tartsa. Egyben ez azt 
is jelenti, hogy neked is van kihez fordulnod a 
problémáddal.

Mert remek közösséget teremt. A kollégi-
umokban koncentráltan jelen vannak az évfo-
lyam- és szaktársaid. Maguktól is alakulnak a 
közös programok, de a helyi kulturális bizottsá-
gok is gondoskodnak róla, hogy jól érezd ma-
gad vagy oda is eljuss, ahová magadtól talán 
nem tudnál (kirándulások, színház, kiállítások). 
Sokkal könnyebben találsz valakit, akinek meg-
van a hiányzó órai jegyzet vagy tud adni a főzés-
hez egy kis olajat.

Mert a mi kollégiumainkban minden fontos, 
alapvető szolgáltatást megtalálsz, és a leg-
több koliban vannak még népszerű kiegészítő 
szolgáltatások is. Az előbbire példa az internet, 
az alapvető közüzemi szolgáltatások, ágy, asz-
tal, szék, szekrény, polc, ágynemű, tanulószoba, 
konyha, mosókonyha, alapvető szolgáltatások 
(közös helyiségek takarítása, teljes karbantar-
tás), amire nem kell gondot fordítanod és ben-
ne van a kollégiumi díjban.  Ez utóbbira pedig a 
klubszobákat, kerékpártárolókat, szalonnasütő 
helyeket, könyvtárakat, számítógépes termeket, 
konditermeket hozhatjuk fel példaként. Ezek 
nagy többségét szintén külön térítési díj nélkül 
lehet igénybe venni.

Mert közel van az oktatási épületekhez. A 
legtöbb kollégiumunk közös kampuszon helyez-
kedik el vagy éppen egybe is épült az egyes ok-
tatási épületekkel. Ha olyan helyre vesznek fel, 
cipőt sem kell húznod órára menet. De bárme-
lyik kollégiumból bármelyik képzési helyre elég 
könnyen el lehet jutni gyalog, tömegközlekedés-
sel vagy biciklivel is.

HoGyan KERüLHETSz BE a KoLLéGIuMBa?
Pályázat útján, felvételi eljárás keretében. A 
legfontosabb, hogy a koli.unideb.hu honlapcí-
met jegyezd meg. Ezen keresztül tudod majd 
kitölteni azt a pályázati lapot, amellyel a kollé-
giumo(ka)t igényelni tudod. Itt találhatóak meg 
azok az információk, amelyek hitelesek és aktu-
álisak erre vonatkozóan.
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Bármelyik kollégiumot megjelölheted az eljá-
rás során, akár az összeset is. Fontos a prefe-
rencia-sorrend, amelyet meg kell adnod a pályá-
zat kitöltésekor.
Elsősként a szociális helyzeted alapján kerül-
hetsz be kollégiumba. Ezt a szociális pont fejezi 
ki, amelyet a pályázatod lezárása után kinyomta-
tott és aláírt pályázati lapodhoz mellékelt szociális 
igazolások alapján kapsz. Hogy milyen igazoláso-
kat kell benyújtanod, akár most is megnézheted a 
koli.unideb.hu honlap bal oldali menüsorában, a 
Kitöltési útmutatóra kattintva, a dokumentum alsó 
részén. Igyekezned kell majd ezek begyűjtésével, 
mert az egyetemi felvételiről szóló értesítés és a 
kollégiumi felvételi kérvény benyújtása között ma-
ximum három hét van, hogy még el is lehessen 
bírálni a kérvényeket.

Mi történik, ha nem kerültél be sehova vagy 
nem oda, ahová szerettél volna? Az első eset-
ben várólistára tudsz jelentkezni, akár valamennyi 
kollégiumba is. Általában még az ősz folyamán 
így is be tudsz kerülni valamelyikbe.  A második 
esetben cserélni tudsz egy másik hallgatóval, aki 
éppen abban a kollégiumba vágyik, ahonnan te 
cserélni szeretnél.

Milyen eséllyel kerülhetsz be nálunk kollégi-
umba? Az elmúlt öt évben a jelentkezők minimum 
86%-a bekerült a kollégiumba. Ez országosan is 
kiemelkedő eredmény, főleg ilyen nagy egyetem-
nél és nagy kollégiumi szervezetnél (közel 4900 
férőhely, 13 kollégium).

Kollégiumok Cím Ágyak száma 
szobánként

Férőhelyek 
száma

Térítési díj 
(Ft)

Vizesblokk
a szobában

Arany Sándor Diákapartman 4032 Debrecen,
Böszörményi út 142. 2 116 22000 van

Borsos József Kollégium 4028 Debrecen,
Ótemető utca 2-4. 3 270 12000 nincs

Campus Hotel 4028 Debrecen,
Kassai út 26.

1 25 35000

van
2 376 22000
2 224 21000
3 297 20000

Hajdúböszörményi Kollégium 4220 Hajdúböszörmény,
Désány István utca 1-9. 3 210 12000 van

Kossuth Lajos I. Kollégium 4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.

1 17 35000
van

2 300 22000

Kossuth Lajos II. Kollégium 4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.

1 1 35000
van

2 288 22000

Kossuth Lajos III. Kollégium 4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.

2 170
18000 van

3 480

Markusovszky Lajos III. Kollégium 4032 Debrecen,
Móricz Zsigmond körút 22. 3 360 18000 van

Nyíregyházi Kollégum 4400 Nyíregyháza,
Bethlen Gábor utca 58-60.

2 6

12000

nincs
3 63 nincs
3 39 van
4 180 nincs

folytatás a következő oldalon
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Kollégiumok Cím Ágyak száma 
szobánként

Férőhelyek 
száma

Térítési díj 
(Ft)

Vizesblokk
a szobában

Sportkollégium 4032 Debrecen,
Móricz Zsigmond út 4.

2 2
18000 nincs

3 87

Tisza István Kollégium 4027 Debrecen,
Egyetem sugárút 13. 2 186 14000 nincs

Vámospércsi Úti Kollégium 4034 Debrecen,
Vámospércsi út 84.

2 16
12000 nincs

3 225

Veres Péter Kollégium 4032 Debrecen,
Böszörményi út 140.

2 14
12000 nincs

4 504

Weiner Leó Kollégium 4032 Debrecen,
Nagyerdei körút 82.

2 30
12000 nincs

4 80

kollégiumi    férőhelyek száma és felszereltsége 2016
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A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata az 
egyetem hallgatóinak érdekképviseleti, érdekvédel-
mi szervezete. A felsőoktatási törvény erejénél fogva 
a hallgatói önkormányzatnak a doktorandusz hallga-
tók kivételével minden hallgató a tagja, függetlenül 
attól, hogy tanulmányait milyen képzési és finanszí-
rozási formában folytatja. Ebből az alapelvből követ-
kezik, hogy minden hallgató választó és választható. 
A hallgatói önkormányzat képviselőit és tisztségvi-
selőit a hallgatók általános, közvetlen és titkos vá-
lasztások útján választják meg. A doktori képzésben 
részt vevők érdekeit a Doktorandusz Önkormányzat 
képviseli.
Debrecenben a hallgatói önkormányzat kétszin-
tű szervezet. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
(EHÖK) mellett és egyben annak részeként működ-
nek a kari HÖK-ök, amelyek kari szinten képviselik 
a hallgatókat, képviselőket delegálnak a különböző 
egyetemi és kari testületekbe. A kari HÖK-ök fon-
tos feladata a szűkebb értelemben vett közösségek, 
azaz a saját karuk hallgatóinak összefogása, a hall-
gatói élet szervezése, a felmerülő problémák gyors, 
igazságos és hatékony kezelése, az egyetemi élet 
felpezsdítése.
Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat egyik alapvető 
feladata a kari HÖK-ök működését koordinálni, te-
vékenységüket segíteni, a kari HÖK-ökkel közösen 
kialakított konszenzusos álláspont révén a hallgatók 
érdekeit képviselni az egyetem legmagasabb szintű 
vezető testületeiben, a Szenátusban, a Rektori Ta-

Hallgatói élet

nácsban és a rektori vezetésben. Az EHÖK egyetér-
tési joggal rendelkezik az egyetem legfontosabb hall-
gatói szabályzatai, a tanulmányi és vizsgaszabályzat, 
valamint a térítési és juttatási szabályzat elfogadása-
kor és módosításakor. Az EHÖK feladata az egyetem 
hallgatóinak országos szintű képviselete is, amely a 
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájá-
ban (HÖOK) valósul meg. 2016. július 1-je óta Bognár 
István Ádám a DEHÖK elnöke, a HÖOK elnökségé-
nek tagja. A doktoranduszok országos képviseletét 
ellátó Doktoranduszok Országos Szövetségének 
(DOSZ) elnöke  Dr. Kőmíves Péter Miklós, a DE Dok-
torandusz Önkormányzat elnöke.
A DEHÖK legfontosabb döntéshozó szerve a 74 
tagú küldöttgyűlés, amelynek tagjait a kari HÖK-
ök a karok hallgatói létszámának arányában de-
legálják. A küldöttgyűlés választja meg a DEHÖK 
elnökét, véleményt nyilvánít az elnök által jelölt 
elnökhelyettesről és az 5 alelnökről, elfogad-
ja a DEHÖK éves költségvetését. A küldöttgyű-
lés ülései között a legfontosabb kérdésekben a 
DEHÖK elnöksége dönt, melynek a DEHÖK el-
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nöke, elnökhelyettese és alelnökei mellett tagja a 
14 kari HÖK elnök, szavazati jogú állandó meg-
hívottja a Doktorandusz Önkormányzat elnöke. 
A napi ügyeket az operatív testület intézi, amely a 
DEHÖK elnökéből, elnökhelyetteséből, az alelnö-
kökből, a kabinetfőnökből és a meghatározott fel-
adatok ellátására (pl. informatika, sport, külügy) az 
elnök által kinevezett elnöki megbízottakból áll.
Az egyes szakterületeken ellátandó operatív felada-
tokra jönnek létre a DEHÖK bizottságai és egyéb 
szervezeti egységei, melyek a következők: Egész-
ségügyi Bizottság, Környezetvédelmi Bizottság, 
Közművelődési és Rendezvényszervezési Bizottság, 
Külügyi Bizottság, Kollégiumi Felvételi és Szociális Bi-
zottság, Egyetemi Kollégiumi Bizottság, Karrieriroda, 
Sportiroda.
Az EHÖK és a kari HÖK-ök egyik legfontosabb fel-
adata a hallgatói kulturális és szórakoztató rendez-
vények szervezése. A DEHÖK munkájának sikeres-
ségét bizonyítja, hogy az elmúlt években számos 
olyan programot sikerült megszervezni, amely több 
kar hallgatói számára kínált közös kikapcsolódási le-
hetőséget.

A DE Doktorandusz Önkormányzata a doktorandu-
szokkal kapcsolatos érdekképviseleti feladatok ellátá-
sa mellett a doktoranduszok számára rendezvénye-
ket, konferenciákat szervez, részt vesz a Doktoran-
duszok Országos Szövetsége (DOSZ) munkájában, 
valamint kapcsolatokat épít más hazai és külföldi fel-
sőoktatási intézmények doktorandusz szervezeteivel.
A Hallgatói Önkormányzat és a Doktorandusz Ön-
kormányzat közötti koordinációs feladatokat látja el 
a DE Hallgatói és Doktorandusz Képviselet (DEHDK), 
amely emellett az EHÖK és a DÖK sajtó- és kommu-
nikációs feladatait végző PR- és Sajtóirodát működ-
teti, továbbá részt vesz az EHÖK és a DÖK külkap-
csolatainak építésében.

a legfontosabb hallgatói rendezvények:
Gólyatábor – Az egyetemre frissen felvett hallgatók, 
a gólyák számára az egyetemisták életével, az intéz-
ménnyel való megismerkedés, a felsőbb éves hallga-
tókkal és az oktatókkal való találkozás első színtere. 
Az EHÖK és az érintett kari HÖK-ök 2016-ban már 
tizedik alkalommal rendezték meg kilenc kar (ÁJK, 
BTK, GTK, GYFK, IK, MÉK, MK, TTK, ZK) hallgatói 

számára az ország legnagyobb létszámú gólyatá-
borát az egyetemi campusok területén, közel 1800 
gólya részvételével. A gólyatábor keretében meg-
szervezték a hallgatók egyetemre való beiratkozását 
is. A gólyatábort közösen rendezik meg az orvos- 
és egészségügyi képzést nyújtó karok (ÁOK, FOK, 
GYTK, NK, EK) is Tokajban. 

Gólyabál – Az elsős hallgatók ünnepélyes, de 
ugyanakkor szórakoztató „beiktatása” az egyetem 
hallgatóinak sorába. Az elsőévesek szépséges 
nyitótánca és a mulatságos gólyaeskü után neves 
sztárvendégek szórakoztatják a megjelenteket. A 
gólyabálban persze a felsőbb évesek is nagy szám-
ban képviseltetik magukat. A hagyományok szerint 
a gólyabált is sok esetben több kar közösen ren-
dezi. Idén egy közös gólyabált rendeznek a BTK, 
IK, TTK, ZK hallgatói számára, a debreceni orvos- 
és egészségügyi képzést nyújtó karok (ÁOK, FOK, 
GYTK, NK), illetve az agrár-, gazdaságtudományi 
és műszaki karok (GTK, MÉK, MK) szintén egy-egy 
bált rendeznek. Kari gólyabált tart az ÁJK, az EK 
és a GYFK.

Kari és kollégiumi rendezvénysorozatok – A legtöbb 
karon ősszel vagy tavasszal, néhány helyen mindkét 
félévben egyhetes rendezvénysorozatot tartanak, 
amely a szakmai előadásoktól kezdve a sörsátrak kí-
nálta szórakozási lehetőségeken át a hatalmas kon-
certekig széles skáláját kínálja a kikapcsolódási le-
hetőségeknek. A debreceni orvos- és egészségügyi 
képzést nyújtó karokon a Medikus Hét, a Böszörmé-
nyi úti campuson a végzősöket búcsúztató Sárgulási 
Hét, a BTK,  az IK, a TTK és a ZK közös Kari Hete, 
az MK őszi és tavaszi sörsátor, a kollégiumok által 
rendezett kolihetek, a ZK Éjféli Koncert, a Kassai úton 
az ÁJK, az IK és a Campus Hotel hallgatói számára 
szervezett Campus Majális és Campus Szüret egya-
ránt a hallgatók széles tömegeit vonzza.
A közös rendezvényeknek is köszönhetően a külön-
böző karok közötti kapcsolat évről évre erősödik. 
A DEHÖK és a kari HÖK-ök is arra törekednek, hogy 
az egyetem hallgatóinak minden téren egységes, 
erős és hatékony érdekképviselete valósuljon meg. 
Talán cseppet sem túlzás azt állítani, hogy Debre-
cenben működik az ország egyik legerősebb hallga-
tói érdekvédelmi szervezete.



Hallgatói 
szolgáltatások

A Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központ-
ja (HKSZK) 2014 tavaszán alakult meg az egyetem 
olyan szervezeti egységeiből, amelyek a hallgatók 
számára különféle, nem tanulmányi jellegű szolgál-
tatásokat biztosítanak. A HKSZK számos egysége a 
korábbi munkáját folytatja, mint a Neptun tanulmá-
nyi rendszer működtetését végző Egyetemi Tanul-
mányi Információs Központ, illetve a Mentálhigiénés 
és Esélyegyenlőségi Központ.
Megalakulását követően a HKSZK vette át az egye-
tem összes kollégiumának működtetését és a Kan-
celláriával együttműködésben történő üzemeltetését.
A hallgatók számára a nem oktatási jellegű tanulmá-
nyi adminisztrációs szolgáltatások egy részét a Hall-
gatói Adminisztrációs Központ (HAK) biztosítja a kari 
tanulmányi osztályokkal rögzített munkamegosztás 
szerint. 2014 szeptemberében egy-egy új ügyfélszol-
gálati iroda nyílt meg a Kassai úti, illetve a Böször-
ményi úti campuson annak érdekében, hogy a hall-
gatók a tanulmányaikhoz lehető legközelebbi helyszí-
nen vehessék igénybe a szolgáltatásokat. A HKSZK 
elsősorban a magyar nyelvű képzésben részt vevő 
hallgatók számára nyújtja szolgáltatásait, az angol 
nyelvű képzésben részt vevő hallgatók tanulmányi 
adminisztrációját a Nemzetközi Oktatást Koordináló 
Központ látja el.
A hallgatói szociális és kollégiumi felvételi ügyek 
irodája a Hallgatói Önkormányzattal szoros együtt-

működésben látja el feladatait, felelős a kollégiumi 
felvételi és szociális ösztöndíj eljárás megszervezé-
séért. A HKSZK-n belül létrehozott Karrierközpont 
a DEHÖK karrierirodájával együttműködve felelős a 
hallgatók elhelyezkedésének támogatását biztosító 
szolgáltatások színvonalas ellátásáért. A HKSZK-hoz 
tartozik a Debreceni Egyetemi Kártya (DEKa) Köz-
pont, feladata a hallgatók és a dolgozók részére az 
intézményen belüli személyi azonosításra és külön-
böző szolgáltatások (pl. könyvtári olvasójegy, gép-
jármű- és épület-beléptetés) igénybe vételére jogosí-
tó egyetemi kártya kibocsátása.
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A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, 
azaz a DEENK, Magyarország második legnagyobb 
könyvtára, amely már 100 éve várja látogatóit szinte a 
hét minden napján. Az évek során felhalmozódott ha-
talmas gyűjtemény az egyetem minden kampuszán, 
hét épületben szétosztva található meg. 

Egyetemi…
Ahogy a nevében is szerepel, a könyvtár „egyetemi” 
és „nemzeti” is. Mint egyetemi könyvtár, legfőbb fela-
data a hallgatók, az oktatók és a kutatók szakiroda-
lommal való ellátása, munkájuk segítése, támogatá-
sa. A több ezer tankönyvnek, egyetemi jegyzetnek, 
különböző tudományos munkáknak, valamint a leg-
rangosabb külföldi folyóiratokat is tartalmazó folyó-
irat-állománynak köszönhetően a Debreceni Egyetem 
hallgatói az ország egyik legnagyobb szakirodalmi 
bázisára támaszkodhatnak. 

…és nemzeti
Második funkciójának is eleget téve mint nemzeti 
könyvtár gyűjt mindent, ami hazai és mindent, amit 
egy könyvtár gyűjthet. A DEENK-ben így szinte tény-
leg minden megtalálható. Évszázados könyvritkasá-
gok mellett, a szép- és ismeretterjesztő irodalom, 
a turisztika, az idegen nyelv, a hobbi, a fitnesz, az 
egészséges életmód és még a gasztronómia sem 
hiányozhat. Sőt, vannak kották, CD-k, hanglemezek, 
valamint egy egészen különleges DVD-film gyűjte-
mény is. 

nem csak könyvek
De nem csak hagyományos könyvek lapulnak ám a 
polcokon. A digitális korral lépést tartva, a DEENK 
modern könyvtárként több ezer e-könyvhöz, e-fo-
lyóirathoz, kép- és videó anyaghoz biztosít hozzáfé-
rést. Az elektronikus szolgáltatások jelentős része a 
világ bármely pontjáról elérhető. Mindemellett saját 
digitális könyvtárat is épít és üzemelteti a Debrece-
ni Egyetem Elektronikus Archívumát, a DEA-t. Az 
Archívumba minden szakdolgozat, diplomamunka és 
tudományos munka bekerül, ami a Debreceni Egye-
temen született.

Meg is tanítjuk
A 21. század információtömegében sem könnyű el-
igazodni, de a könyvtár ebben is segítő kezet nyújt. 
A hallgatók több kötelező és szabadon választható 
tantárgyat is felvehetnek, melyeken elsajátíthatják a 

könyvtári szolgáltatások
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szakdolgozat készítéséhez, a tudományos informá-
ció kereséséhez és az egyetemi könyvtárak hasz-
nálatához szükséges információkat, ismereteket. A 
kurzusok és tréningek mellett a mindenki számára 
elérhető olvasószolgálati pontokon a DEENK könyv-
tárosai is mindig rendelkezésre állnak. 

Minden hallgatónak ingyen
A DEENK mindennapjaiba bárki szabadon betekint-
het, használhatja a polcokon található könyveket, 
folyóiratokat és egyéb dokumentumokat is. Ahhoz 
azonban, hogy például kölcsönözni tudjunk egy 
könyvet, a könyvtár tagjává kell válnunk. Az egyetem 
hallgatói azonban ingyen iratkozhatnak be, amihez 
nem kell más, mint egy érvényes DEKa kártya. Az 
egyetemi kártya emiatt is nélkülözhetetlen kelléke az 
egyetemi tanulmányoknak.

Szolgáltatások tára
A könyvtár gyűjteményében a katalógus segít eliga-
zodni, amely a DEENK honlapján és a könyvtárakban 
kihelyezett katalógusgépekről érhető el. Olyan kérdé-
sekre ad választ, hogy megtalálható-e a könyv, ha 
igen, melyik könyvtárban, és hogy kölcsönözhető-e 
a kiszemelt példány stb. Minden kölcsönzés 30 nap 
után lejár, azonban a határidőt 5 alkalommal hosz-
szabbítani lehet. Ha megelőztek és a keresett köny-
vet már kikölcsönözték, előjegyzést kérhető. Ekkor a 

könyvtárosok félretesznek egy példányt, s ha megér-
kezik értesítést is küldenek. A regisztrált felhasználók 
adatbázisokhoz, e-könyvekhez és e-folyóiratokhoz is 
hozzáférést kapnak, melyeket akár otthonról is elér-
hetnek. 

A DEENK szolgáltatásainak listája még mindig nem 
ért véget.  A könyvtárhoz tartozik a DUPress, azaz 
az Egyetemi Kiadó, amely szakkönyveket és folyó-
iratokat, az oktatáshoz készült könyveket és jegyze-
teket jelentet meg nyomtatott és e-book formában 
is. Emellett saját fénymásoló üzleteket is üzemeltet, 
amit Reprográfiának neveztek el. Reprográfia három 

is van az egyetemen: kettő a főépületben, egy pedig 
a Kenézy Élettudományi Könyvtárban.
Végül, de nem utolsó sorban a nyelvi akadályok le-
küzdését teszi egyszerűbbé a Fordító Iroda, ahol 
több mint 42 nyelven készülnek tudományos közle-
mények, hivatalos iratok és magán jellegű dokumen-
tumok minőségi fordításai.

A könyvtár honlapján (www.lib.unideb.hu) 
minden szolgáltatásunkkal kapcsolatban to-
vábbi információk találhatóak, de személye-
sen is szívesen válaszolunk minden kérdésre.
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A Debreceni Egyetem DExam Vizsgaközpontja 2007 
áprilisa óta kínál vizsgázási lehetőséget államilag elis-
mert nyelvvizsga-rendszerével, a DExammal.
A DExam olyan általános egynyelvű angol nyelvvizs-
garendszer, amely három szinten (B1, B2 és C1) méri 
a nyelvtudást, és amelynek fő sajátossága a modul-
választási lehetőség. A modulválasztási lehetőséggel 
a közép- (B2) és felsőfokú (C1) DExam vizsgázók él-
hetnek, akik a vizsgán érdeklődésüknek megfelelő-
en humán- vagy reálmodul vizsga-feladatsorral talál-
koznak. A társadalomtudományok és a művészetek 
iránt érdeklődők humán tematikájú feladatokon, míg 
a természettudományok és a technika iránt érdeklő-
dők reálmodul tematikájú feladatokon is tesztelhetik 
nyelvtudásukat.
A DExam Vizsgaközpont évente 3 vizsgaidőszakban 
kínál vizsgázási lehetőséget: a téli (január–február), a 
tavaszi (április-május) és az őszi (október–november) 
vizsgaidőszakban.
A 2007. évben elnyert akkreditációját követően a 
DExam vizsgarendszer népszerűsége folyamatosan nő 
a vizsgázók körében. A vizsgázói létszám növekedése 
mellett a DExam vizsgahelyek számának emelkedé-
se is tapasztalható. Jelenleg a DExam Vizsgaközpont 
mellett az országban további 16 vizsgahelyen lehet 
a DExam vizsgarendszerrel vizsgázni: Békéscsabán, 
Dunaújvárosban, Egerben, Gödöllőn, Győrben, 
Jászberényben, Kiskőrösön, Kisvárdán, Mátészalkán, 

Mezőtúron, Miskolcon, Nyíregyházán, Szegeden, 
Székesfehérváron, Szolnokon és Veszprémben.
A DExam Vizsgaközpont a sikeres vizsgázás elősegí-
tése céljából, folyamatosan indítja térítéses nyelvtan-
folyamait, melyek között megtalálhatók a vizsgára fel-
készítő intenzív, a DExam Hétvégék, a DExam Félév 
és a nyári tanfolyamok is.

nyelvvizsgarendszer 
az egyetemen

Mind a vizsgázáshoz, mind a nyelvtanfolya-
mokhoz kapcsolódó további információ a 
www.dexam.hu honlapon, valamint szemé-
lyesen a DExam Vizsgaközpont recepcióján 
(4032 Debrecen, Komlóssy út 56.) érhető el. 
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Sokan úgy gondolják, hogy nincs szükségük szak-
szerű támogatásra, mert vannak a környezetünkben 
ismerősök, akikhez fordulhatnak a gondjaikkal. Elő-
fordulnak olyan élethelyzetek, amikor összecsapnak 
a hullámok a fejünk fölött és nincs kitől segítséget 
kérnünk. A Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi 
Központ képzett és tapasztalt munkatársai ezek-
ben a helyzetekben ajánlják fel segítségüket - ter-
mészetesen az anonimitás betartásával. Abban is 
közreműködnek, hogyan kezeld a konfliktusaidat, 
hogyan töltsd el tartalmasan a szabadidődet és ho-
gyan kapcsolódhatsz be már működő közösségek 
életébe.
A DEMEK-et felkeresheted már most is, amikor ele-
ged van abból, hogy a tanáraid a továbbtanulás ál-
landó emlegetésével álmatlan éjszakákat okoznak, 
amikor a szüleid  a jövőddel kapcsolatban elvárá-
sokat fogalmaznak meg, amikor az ismerőseid azt 
kérdezik, hogy mi szeretnél lenni, ha egy ártatlannak 
induló szóváltás a pároddal többfrontos háborúvá 
fajul, vagy ha egyszerűen csak a halogatás nagy-
mesterévé váltál, de érzed, hogy kell lennie ennél 
jobb taktikának is.

Ha valakivel 
beszélgetnél

SzoLGÁLTaTÁSaInK

Mentálhigiénés konzultációs szolgálat
Néhány téma, amellyel felkeresik a szolgáltatást a 
hallgatók:
• életvezetési dilemmák
• szülőkkel való kapcsolat
• tanulási nehézségek
• párkapcsolati problémák
• önértékelési gondok
• döntési dilemmák 
• kapcsolatteremtési nehézségek
• magányosság
• életcélok keresése

A konzultáció egy olyan bizalmon alapuló kapcsolat, 
ahol képzett szakemberrel (akit köt a titoktartás) kö-
zösen beszélitek át a helyzetedet. A konzultáció se-
gíti a hatékonyabb életvezetést és az önismeret fej-
lesztését. A konzultáció során a hallgató és a segítő 
együtt határozza meg a helyzetnek leginkább meg-
felelő lépéseket.
A konzultáció TAJ kártya, valamint orvosi beutaló 
nélkül vehető igénybe, anonim és ingyenes.

További szolgáltatásaink, programjaink:
• Kompetencia és személyiségfejlesztő tréningek
• Mentálhigiénés szakkönyvtár
• Önismereti klubok
• Mentálhigiénés filmklub 
• Kortársképzés, kortárssegítés
• „Mozgó-társ” Buli Segély Szolgálat a Lovardában
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• Párkapcsolati Szabadegyetem
• Olimpiai Akadémia
• Mentálhigiénés Egyetemi Napok 
• Családbarát szolgáltatások

Szolgáltatások a fogyatékossággal élő hallgatók 
számára: 
• Fénymásolás, nyomtatás, scannelés, spirálozás
• Tanulást segítő technikai eszközök (pendrive, dikta-

fon, laptop) kölcsönzése

• Jegyzetelő szolgálat
• Diáksegítő biztosítása
• Információadás mentálhigiénés, pszichológiai, szo-

ciális és egészségügyi szolgáltatásokról
• Személyszállítás
• Személyi segítés

A felsorolt szolgáltatásokat a DEMEK a Lelkierő 
Egyesülettel együttműködve végzi.

Elérhetőség:
Berényi András, a Mentálhigiénés és Esély-
egyenlőségi Központ vezetője
Mobilszám: 30-436-4790
E-mail: berenyi.andras@unideb.hu

Cím: 4032 Debrecen, Poroszlay út 97. 
Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 8:00-18:00
      (szorgalmi időszakban), 
      8:00-16:00 (vizsgaidőszakban)
      péntek: 8:00 – 14:00
Telefon: 52-518-627
E-mail: demek@unideb.hu
Honlap: www.lelkiero.unideb.hu
Facebook:
http://www.facebook.com/demekdebrecen 

Mentálhigiénés Szolgáltató Iroda
a Böszörményi Úti Campuson:
Veres Péter Kollégium
Dr. Fónainé Pásztor Enikő
Fogadóóra: hétfőtől péntekig: 10:00-12:00
Telefon: 508-444 / 88190
E-mail: fonaieniko@agr.unideb.hu
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Utazni jó, utazni kell. A haszna? Rengeteg ismeret, tu-
dás, tapasztalat, barátság és élmény, ami az embert 
egész életében elkíséri. A Debreceni Egyetem (DE) 
bőséges lehetőséget kínál a külföldi tanulmányokra, 
és maga is a világ minden részéről fogad hallgatókat. 

Erasmus+, CEEPuS
Az Erasmus+ továbbra is az Európai Bizottság egyik 
legsikeresebb és legismertebb programja, mely 
2012-ben ünnepelte fennállásának 25. évét. 1987-
ben, az induláskor 11 országból 3244 hallgató vágott 
neki az ismeretlennek – 2015-re az országok száma 
35-re nőtt, a részt vevő intézmények száma pedig 
4310-re. Az eddigi cserehallgatók száma 2015-ben 
meghaladta a 3 milliót, a programban részt vevő aka-
démiai és adminisztratív személyzet száma pedig 
meghaladta a 47 000 főt.
Az Erasmus program Debrecenben 1996 óta mű-
ködik. A tavalyi évben az egyetem minden eddiginél 
magasabb támogatást, 726 000 eurót használhatott 
fel hallgatói és munkatársi mobilitásokra, amelyből 
mintegy 230 hallgató  tanulmányi, illetve szakmai 
gyakorlati célú mobilitása valósulhatott meg.
Jelenleg az egyetemnek 350 európai felsőoktatási in-
tézménnyel van kétoldalú Erasmus+ szerződése.
A CEEPUS program a közép- és kelet-európai tér-
ségben nyújt az Erasmushoz hasonló lehetőségeket, 
a résztvevő országok felsőoktatási intézményeinek 
hálózati együttműködésére épül. A Debreceni Egye-

irány a nagyvilág
tem karai jelenleg 10 különböző hálózat tevékenysé-
gében vesznek részt.

Campus Mundi
A nagysikerű Campus Hungary ösztöndíjprogram 
folytatásaként meghirdetett Campus Mundi ösz-
töndíjprogram 2016 elején indult, mint az Erasmus+ 
program kiválósági programja. A program keretében 
a hallgatók az egyetem partnerintézményeiben foly-
tathatnak tanulmányokat bárhol a világon.  Az előz-
mény CH Programmal több ezer debreceni hallgató 
jutott el tanulmányutakra, szakmai gyakorlatra, kon-
ferenciákra, kutatóutakra Alaszkától Izlandon át Viet-
námig.

Franciaországtól japánig
A kapcsolati háló nem szorítkozik kontinensünkre: az 
ösztöndíjak köre Amerikától Japánig terjed. A belépő 
a szaktudás és a jó tanulmányi átlag, de az eredmé-
nyes külföldi tartózkodás feltétele a jó nyelvtudás. A 
francia Champagne-Ardenne Régió és az Észak-Al-
földi Regionális Fejlesztési Ügynökség közötti kap-
csolat alapján évente egy-két tanulmányi ösztöndíj 
pályázható Franciaországba, a Reimsi Egyetem mes-
terképzésére, a Természettudományi és Technológiai 
Kar hallgatói pedig Clermont-Ferrandban folytathat-
nak tanulmányokat. A Távol-Keleten több egyetem-
mel is van cserekapcsolatunk: Japánban a  Hirosaki 
Egyetemre, Chiba Egyetemre és Josai Egyetemre is 
pályázhatnak hallgatóink, csakúgy, mint a koreai Inha 
Egyetemre. Az egyetem stratégiai célként határozta 
meg a kínai kapcsolatok fejlesztését: a Wuhan Egye-
temmel, a Nanjingi Műszaki Egyetememel, valamint 



a Csungkingi Műszaki Egyetemmel van szerződéses 
kapcsolatunk; az utóbbi két intézmény ösztöndíjakat 
is felajánlott diákjainknak a kínai nyelv tanulására.
A DE tagja az ISEP (International Student Exchan-
ge Program) programnak, amely az Amerikai Egye-
sült Államok több mint 100 egyeteme, ázsiai, afrikai, 
ausztrál és európai egyetemek között szervez hallga-
tói cserét. A program keretében évente három hall-
gatónk valamely amerikai vagy más külföldi egyete-
men végezheti tanulmányait. A múltban megfordultak 
debreceni hallgatók a program segítségével az USA-
ban, Kanadában, Mexikóban, Angliában, Svájcban, 
de Japánban és Malajziában is.

Mindezeken kívül államközi ösztöndíjak keretében is 
lehetőség nyílik külföldi graduális és posztgraduális 
tanulmányokra, kutatómunkákra, tapasztalatcserére 
és nyári egyetemekre, továbbá lehet válogatni a kül-
földi egyetemek, alapítványok által felajánlott ösztön-
díjak közül is.

nemzetközi egyetem
A magyar felsőoktatás az utóbbi években kitárta ka-
puit a világ előtt. A Debreceni Egyetem is célul tűzte ki 
a külföldi hallgatók és a külföldi ösztöndíjak számának 
növelését. Magyarországon itt tanul a legtöbb külföldi 
diák, számuk mára már meghaladta a 4000 főt. 
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A Debreceni Egyetem sportprogramjának célja, hogy 
minden egyetemi polgár részt vehessen az intéz-
mény sportéletében, közösségi programjaiban. Az 
egyetemi szabadidő- és versenysport, illetve testne-
velési programok, rendezvények a Sporttudományi 
Intézet, illetve a Sportiroda hatáskörébe tartoznak. 
Az Intézet a 2017 szeptemberétől induló testnevelő 
tanárképzés szakfelelőseként, koordináló egység-
ként valamennyi karunk számára együttműködést és 
önálló sporttudományi oktató-, kutató-, és fejlesztő 
munkát tesz lehetővé. 

Az állami egyetemi sportfejlesztési projekt - a Hajós 
Alfréd program - több pontjában is zászlóshajónak 
számít a Debreceni Egyetem. A szabadon választ-
ható kurzusok repertoárjában már sport témájú sza-
badon választható kredit kurzusok is megjelentek (pl: 
vitorlázó repülés).
Intézményünk padjaiból számos olimpikon, élsporto-
ló került ki és vált egyetemünk büszkeségévé. 2006 
óta minden évben átadásra kerül a hazai és nem-
zetközi sporteseményeken kiemelkedően szereplő 
hallgatók elismerésére a „Debreceni Egyetem Kiváló 
Sportolója” díj.

Testnevelés
Testnevelés óraként a sportágak igen széles palettá-

Sportoló egyetem
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jából lehet választani, így többek között úszás, lovag-
lás, floorball, vívás, kendó vehető fel. Van lehetőség 
aerobikra, testépítésre, fittballra, spinningre, pilates-
re, jógára, teniszre, asztaliteniszre és egyéb labdajá-
tékokra. 2016-tól sportlövészetre is jelentkezhetnek 
a hallgatók. Az egyes sportágakban jártasabbaknak 
módjuk van csatlakozni esti szakcsoportokba, illetve 
egyesületi szakosztályokba.
Alapképzésben (BSc, BA) résztvevő hallgatóknak - 

kivéve a ZK hallgatóit - két félév, mesterképzésben 
(MSc, MA) résztvevő hallgatóknak egy félév, osztat-
lan képzésben résztvevő hallgatóknak három félév 
testnevelés kötelező a tanulmányok során.

Mentorprogram
A Sporttudományi Intézet koordinálásával egyete-
münk az országban elsőként, 2014 óta mentorrend-
szert is működtet. A kimagasló sporteredménnyel 

rendelkező hallgatóink számára kiemelten fontos, 
hogy az aktív élsport mellett az iskolapadban is sike-
reket érjenek el. A programba a legutóbbi szemesz-
terben 16 fő - az olimpiai és Universiade sportágak 
korosztályos és válogatott sportolói, az Egyetemi Vi-
lágbajnokságon érmet szerezett, valamint a Hérak-
lész Csillagprogramban érintett - élsportoló került be. 
A mentorált hallgató rendelkezésére áll egy men-
tor és egy tutor, akikkel rendszeresen konzultál. A 
mentor folyamatosan figyeli és segíti mentoráltjának 
előrejutását, a programban résztvevő sportolóval 
azonos szakon tanuló tutor feladata pedig, hogy a 
megfelelő napi szintű ismeretek birtokában segítse 
őt a tanulmányaiban. A programban résztvevő spor-
tolóval szemben az az elvárás, hogy tanulmányait a 
tőle telhető legmagasabb szinten végezze, emellett 
képviselje a Debreceni Egyetemet a Magyar Egyete-
mi – Főiskolai Sportszövetség által szervezett orszá-
gos bajnokságon és az egyéb versenyeken.

Sportlétesítmények
A Debreceni Egyetem 11 helyszínen többek között 3 
tornacsarnokot, 8 tornatermet, 17 aszfalt sportpályát, 
7 konditermet, 4 kondiparkot és 2016 óta 1 szertorna 
termet is üzemeltet. Ezen létesítmények teszik lehető-
vé a sokrétű sportolást, sportszolgáltatást, komplex 
sporttudományi képzést és kutatást. Ez az egyedül-
álló sport infrastruktúra kiváló helyszínt biztosít he-
lyi és országos hatáskörű rendezvények számára is, 
amelyekkel egyetemünk legfőbb célja az egészséges 
életmódra nevelés.

Sportrendezvények 
A Buzánszky Jenő Labdarúgó Egyetemi Kupa, a 

Zsíros Tibor Egyetemi Kosárlabda Kupa, Éjszakai 
Sportnap az úszó és futóklubok mellett az agrár lab-
darúgó házibajnokság is egész félévben zajlik folya-
matos sportolási lehetőséget biztosítva az egyetemi 
polgárságnak. A csaknem négy évtizedes Medikus 
Kupa és Műszaki Kupa, illetve az Agrár Sportnapok 
fő programoknak számítanak a versenynaptárban. 
A legnépszerűbb egynapos rendezvények: Aerobik 
Nap, Spining Nap, DE Kupák különböző sportágak-
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ban, Úszónap, Futónap, Egyetemi Sportbörze és 
darts-, bowling-, billiárd-, illetve póker bajnokságok.
Nagy igény van a tömegsport rendezvényekre, hi-
szen ezernél is többen versenyeznek a Buzánszky 
labdarúgó és a Zsíros Tibor egyetemi kosárlabda 
bajnokságokban; több százan síelnek rendszere-
sen, de az aerobic, spinning és konditermek is min-
dig zsúfoltak. 

SPorTHéT éS DE KuPáK: Minden félév során több 
mint 25 sportprogramot, versenyt szervezünk első-
sorban amatőr sportolóknak. Kiemelt feladatunk, 
hogy az új, népszerű sportágakat is megismertes-
sünk a hallgatósággal, illetve a nem sportoló réteggel 
és nem utolsó sorban az egyetemi dolgozókat is be-
vonjuk az egyetemi sportéletbe.  

BUZÁNSZKY JENŐ LABDARÚGÓ EGYETEMI KUPA: 
A tizenhat éve minden félévben elinduló kispályás 
labdarúgó bajnokság 2004 óta az Aranycsapat egyik 
legendájának nevét viseli. A jelentkező csapatok szá-
ma az utóbbi évekhez képest a kezdeti harmincról 
százra nőtt, így 2010 tavaszán szükségessé vált a 
Divízió III. osztály beindítása is, így három osztályban 
versenyezhetnek. 

ZSÍROS TIBOR EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOK-
SáG: Az egyetemi bajnokságban félévente 20-22 
csapat versenyez, női, férfi és vegyes csapatok egya-
ránt. A lebonyolítás során a legfontosabb szempont, 
hogy folyamatos legyen a játék minél több és minél 
színvonalasabb mérkőzések keretein belül.

TáBoroK: A testnevelők vezetésével minden tan-
évben több közösségépítő sporttábor indul. Többek 
között turisztika-, kerékpár-, és vízitáborokban ismer-
kedhetnek meg a hallgatók közelebbről a különböző 
sportágakkal.

ÚSZÓKLUB: Heti két alkalommal külön úszófoglalko-
zást biztosítunk, mellyel a legfontosabb cél, hogy a 
nem versenyző úszóknak rendszeres sportolási le-
hetőséget teremtsünk. Továbbá ezen edzések hoz-
zájárulnak MEFOB csapatunk további erősítéséhez, 
illetve amatőr megyei bajnokságokon való sikeres 
részvételünkhöz.

CAMPUS SPORTFESZTIVÁL: A 2009 óta minden 
nyáron a Campus Fesztivál, mely a régió legnagyobb 
zenei fesztiválja, társprogramjaként megrendezett 
Campus Sportfesztivál célja a sport és a sportolás 

népszerűsítése, olyan közösségi esemény megte-
remtése, ahol a különféle oktatási intézmények szur-
kolói és versenyzői kapcsolatot tudnak egymással 
építeni. A négy sportágban (Be-Strong, kispályás 
labdarúgás, kosárlabda, strandröplabda) megren-
dezett kétnapos eseményen több mint 700 spor-
toló látogatott Debrecenbe 25 hazai és 10 külföldi 
intézményt képviselve. A bajnokságok legjobbjai az 
élmény mellett sportszerutalvánnyal is gazdagodtak.

KEDVEZMéNYES JEGY ProGrAMoK: A felsőokta-
tási sport egyik legfontosabb feladata, hogy a hallga-
tókat minél közelebb vigye a sportoláshoz és a sport-



hoz, ezért kiemelten kezeljük a szurkolói vagy nézői 
programokat. Ennek keretin belül lehetőséget biztosí-
tunk az egyetemi polgároknak a helyi - DVSC NB I-es 
labdarúgó és kézilabda, OB I-es vízilabda vagy az OB 
I-es jégkorong - mérkőzésekre kedvezményes jegyek 
vásárlására is.

Egyetemi versenysport
Egyetemünk sportolói életutat kínál a tanulásban és 
sportban is kiemelkedő sportolóknak. A Debreceni 

Egyetem mára az egyik legeredményesebb intéz-
mény lett az országos egyetemi bajnokságok tekin-
tetében, sőt olimpiai bajnok, világbajnok és Euró-
pa-bajnok hallgatóink is vannak.
Sportolóink kiváló eredményeket érnek el a MEFOB 
versenyeken is; csapatsportágakban az elmúlt év-
ben 2 arany-, 3 ezüst- és 3 bronzéremmel lettünk 
gazdagabbak, míg egyéni sportágakban 13 arany, 
21 ezüst és 32 bronzérmet szereztek egyetemünk 
hallgatói. 
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DEAC
Egyetemünkre felvételt nyert versenysportolók ré-
szére a DEAC Egyesület és DEAC Sport Nonprofit 
Közhasznú Kft. sportolási és versenyzési lehetősé-
geket biztosít. Az egyesület szakosztályaiban há-
romszáznál is több hallgató sportol, akik amatőr 
státuszúak, sportolásuk célja a versenyrendszerben 
való aktív részvétel:
• Látvány csapatsportok: labdarúgás, kosárlabda 

(női, férfi), kézilabda (férfi), futsal (női, férfi),
• egyéb csapatsportok: röplabda (férfi),
• egyéni sportok: tenisz-, asztalitenisz-, sakk-, túra, 

tájfutás-, vívás-, floorball- és vitorlás szakosztá-
lyok.

A DEAC kosárlabda szakosztálya, a Debreceni Ko-
sárlabda Akadémia része és egyben fogadó klub-
ja. A férfi és női csapat is NB I-ben versenyez. A 
nagypályás labdarúgó szakosztály a 2015-16-os 
szezonban a megye I. és II. szerepelt. Utánpótlás 
korosztályai 7 éves kortól 19 éves korig versenyez-
nek. A futsal szakosztály női csapata NB I-ben, férfi 
csapata NB II-ben indulnak, az utánpótlás csapatai 
20 éves korig versenyeznek, a férfi röplabdások az 
NB I-ben is, míg a férfi kézilabdázók jelenleg NB II-
ben indulnak. Röplabda és kézilabda sportágakban 
is indulnak utánpótlás csapataink.

Az egyetemi sporthoz, rendszeres sporto-
láshoz kapcsolódóan az egyik legfontosabb 
feladatunk a tájékoztatás, melyek az alábbi 
felületeken valósulnak meg: neptun rendszer, 
facebook.com/unidebsport, sportsci.unideb.hu, 
sportreg.unideb.hu.

Férfi kosárlabda csapatunk 2015-ben több történel-
mi sikert is elért, hiszen az év elején előbb meg-
nyerték a HEPP Kupát, majd márciusban az Inter-
national Student Basketball League áprilisi Négyes 
Döntőjébe jutottak, így egészen Moszkváig vitték el 
az egyetem hírét. Ezt követően 2016-ban is meg-
nyerték a MEFOB döntőt, így részt vehettek az Eu-
rópai Egyetemi Játékokon Zágrábban, illetve Rijeká-
ban, ahová B33 férfi és női kosárlabda csapatunk is 
kvalifikálta magát. 
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lAkHAtÁS
kollégium
Lásd a Kollégiumok fejezetnél.
aLBéRLET
Az albérleti árak nagymértékben függnek a lakás el-
helyezkedésétől, bútorozottságától, miből épült (pa-
nel, tégla), fűtési módjától (távfűtés, vagy egyéni gáz). 
Általában 1-2 havi kauciót kérnek előre.
Főbérlő nélkül (egyetem közelében)
• Garzon (20-30 m2) 40-60.000 Ft + rezsi
• Egyetem közeli 2 szobás (50-55 m2) panelban 80-
120.000 Ft/hó + rezsi
• Egyetem közeli 3 szobás (68-70 m2) téglaépület 
120.000-150.000 Ft/hó + rezsi
Főbérlővel (egyetem közelében)
• Bútorozott lakásban külön bejáratú szoba rezsivel 
együtt 30-50.000 Ft/hó

Mennyibe kerül debreceni diáknak lenni?

étkezéS
Az egyetem területén található élelmiszerbolt, zöldsé-
ges, éttermek (pizzéria, egyetemi menza).

Menzák nyitva tartás
Agrár Étterem 

(4032 Debrecen,
Böszörményi út 138.)

agraretterem.hu

Hétfő – péntek: 
11.30–14.30

Nagyerdei Étterem 
(4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.)
nagyerdei.hu

Hétfő – csütörtök: 
11.30–14.30

Péntek: 11.30–14.00

Campus Sebestyén Étterem 
(4028 Debrecen,
Ótemető u. 2-4.)

etelhordo.hu

Hétfő – péntek: 
11.30–14.00

Lovarda menza 
(4028 Debrecen,

Kassai út 26.)
lovarda.hu

Hétfő – péntek: 
11.30–14.00

Klinika Menza étterem 
(4032 Debrecen,

Nagyerdei krt. 22.)
klinikamenza.hu

Hétfő – péntek: 
11.15 – 21.00

Gyermeknevelési és Felnőtt-
képzési Kar Étterme

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

nagyerdei.hu

Hétfő – péntek: 
11.30 – 15.30
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UtAzÁS
dKV dEBRECEnI KÖzLEKEdéSI zRT.

jegyárak
(villamos-, trolibusz- és autóbuszvonalakon)

Vonaljegy elővételben 300 Ft
Vonaljegy járművezetőnél 400 Ft

1 napos jegy 1.000 Ft
3 napos jegy 2.400 Ft
7 napos jegy 3.100 Ft

Kiscsoportos jegy 1.900 Ft
Gyűjtőjegy (11 darab vonaljegyet 

tartalmaz) 3.000 Ft

Bérletárak

arcképes és arckép nélküli utazási igazolvánnyal 
vagy diákigazolvánnyal együttesen érvényes
(villamos-, trolibusz- és autóbuszvonalakon)

Általános éves kombinált bérlet 71.000 Ft

Tanuló negyedéves bérlet 10.800 Ft
Arckép nélküli havi kombinált 

bérlet 19.500 Ft

Általános havi kombinált bérlet 6.500 Ft

Tanuló havi kombinált bérlet 3.600 Ft

Általános félhavi kombinált bérlet 4.100 Ft
kiegészítő bérletszelvény, arcképes és arckép nél-

küli utazási igazolvánnyal, diákigazolvánnyal
együttesen érvényes

Kiegészítő általános havi
kombinált bérlet 4.000 Ft

Kiegészítő tanuló havi
kombinált bérlet 3.000 Ft

Kiegészítő bérlet váltására van lehetőség, azoknak 
az utasoknak, akik a VoLÁn társaságok, valamint  
a MÁV-STaRT zrt. által kiadott érvényes, legalább 
havi (nem 30 napos) helyközi bérlettel rendelkeznek, 
melynek induló vagy célállomása Debrecen.

MÁV-STaRT zRT.
nappali és esti tagozatos hallgatók kedvezménye: 
Menetjegy: A nappali és az esti tagozaton tanuló 
diákok érvényes állandó vagy ideiglenes diákigazol-
ványukkal 50%-os kedvezményű, másodosztályú 
menetjeggyel utazhatnak. A vasút a félreértések el-
kerülése miatt elsősorban a jegyváltásnál kéri a ked-
vezmény igénybevétele jogosságának igazolását, de 
a menetjegy ennek hiányában is megváltható, ilyen-
kor a pénztáros erre utaló megjegyzést tesz a me-
netjegyen.
Bérlet: A felsőoktatásban résztvevő nappali és esti 
tagozatos tanulók 90%-os havi-, félhavi-, valamint 
30 napos bérletet válthatnak a lakóhely (tartózko-
dási hely) és az oktatási intézmény székhelye (gya-
korlati képzés helyszíne) között. Ha a lakóhely vagy 

a tanintézet székhelyén nincs vasútállomás, akkor a 
legközelebb fekvő vagy legkönnyebben megközelít-
hető vasútállomástól lehet a bérletet megváltani. A 
bérlettel beutazható viszonylat igazolására a diákiga-
zolvány szolgál!
Bérletes utazás a diákigazolványban feltüntetet-
től eltérő viszonylatban: 
Amennyiben a diákigazolványból nem állapítható 
meg egyértelműen a bérlettel igénybe vehető vi-
szonylat, szükséges az ún. „Igazolás a tanulók vasúti 
kedvezménye igénybevételéhez” nyomtatvány kiállí-
tása. Ezt a nyomtatványt az iskola vagy a lakóhely 
vasútállomásán lévő pénztárak állítják ki a diák írás-
beli kérése alapján. Az igényléshez szükséges „Ké-
relem” minta a mav-start.hu weboldalról letölthető 
vagy a minta szerinti adatokkal saját kézirati kérelmet 
is elfogadunk.
Amennyiben a tanulmányok szükségessé teszik (pl.: 
időszakosan eltérő gyakorlati helyekre kell utazni) a 
nyomtatványra több utazási viszonylat is bejegyez-
hető, melyekre kedvezményes bérlet váltható. Az 
Igazolás segítségével a diákbérlet nyújtotta kedvez-

mény több, tanulmányokhoz szükséges viszonylat-
ban igénybe vehetővé válik. Az Új diákigazolvány 
kiállításakor új „Igazolás” nyomtatványt kell kiállítani. 
A diákbérlet a pénztárnál kiadható a diákigazolvány 
felmutatása nélkül is, ez esetben azonban - a későb-
bi félreértések elkerülésére – a pénztáros a bérleten 
„IH” – „Igazolvány hiánya” megjelölést alkalmazhat.

Levelező tagozatosok kedvezménye: 
A levelező tagozaton tanulók 50%-os menet-
jegy váltására jogosultak a lakóhelyük és az is-
kola székhelye között. Amennyiben a levelezős 
hallgató nem lakóhelyétől veszi igénybe a vasúti 
kedvezményt (lakóhelyén nincs vasúti közlekedés 
vagy időben nem kedvező), a fentiekben ismerte-
tett „Igazolás” nyomtatványt tölthetik ki, amellyel 
igazolhatják a kedvezményes menetjegy és a diá-
kigazolványban feltüntetett lakóhely és tanintézet 
közötti viszonylattól eltérő viszonylatot. A kérelem-
ben feltüntetett adatokat a vasúti társaság elle-
nőrzi a diákigazolvány / egyéb bizonylat alapján. 
A levelezős diákok nem válthatnak tanuló bérletet! 

58 59



60 61

SzórAkozÁS, kUltúrA, Sport

mozi
Cinema City (Debrecen Plaza - 4026 Debrecen, Pé-
terfia utca 18.)

Típus 2D Digitális 3D

Teljes árú 
jegy 1.450 Ft 1.810 Ft (szemüveg 

nélkül 1.580 Ft)

Diákjegy 1.170 Ft 1.530 Ft (szemüveg 
nélkül 1.300 Ft)

Első előa-
dásra jegy 1.170 Ft 1.530 Ft (szemüveg 

nélkül 1.300 Ft)

apolló mozi (4025 Debrecen, Miklós utca 1.)  

Típus 2D Digitális 3D

Teljes árú 
jegy 900 Ft 1130 Ft

Diákjegy 800 Ft 1030 Ft

Csoportos 
jegy

(20 fő felett)
700 Ft 930 Ft

SzínHÁz
Csokonai Színház
(4024 Debrecen, Kossuth utca 10.)

Nagyszínpad / Próza

Teljes ár Kedvezményes ár
(20% csoportos)

KIEMELT 3.000 Ft -

I. kategória 2.500 Ft 2.000 Ft

II. kategória 1.600 Ft 1.280 Ft

III. kategória 850 Ft -
Nagyszínpad / Opera, Operett, Tánc

Teljes ár Kedvezményes ár
(20% csoportos)

KIEMELT 3.500 Ft -

I. kategória 2.700 Ft 2.160 Ft

II. kategória 1.800 Ft 1.440 Ft

III. kategória 1.000 Ft -
Kamaraszínház

Teljes ár Kedvezményes ár 
(20% csoportos)

KIEMELT 3.000 Ft -

I. kategória 2.500 Ft 2.000 Ft

II. kategória 1.600 Ft 1.280 Ft

III. kategória 850 Ft -

aGóRa TudoMÁnyoS éLMényKÖzPonT
(4032 Debrecen, Móricz Zs. út, Botanikus Kert)
A tudomány és a természet számtalan csodája van 
jelen életünkben. Nap mint nap használjuk azokat a 
technikai újításokat, amelyeket a fizikának, a kémi-
ának és más tudományágaknak köszönhetünk. De 
vajon tudjuk-e, hogyan működnek ezek, és egyál-
talán hogyan működik a körülöttünk lévő világ? Az 
Agóra Tudományos Élményközpont mindennapi éle-
tünk csodáit magyarázza meg, mindenki számára 
közérthetően és élményszerűen.

Nyitvatartás

Hétfő szünnap

Kedd - péntek 13.00 – 18.00

Szombat, vasárnap 10.00 – 18.00

Jegytípus Jegyár

Teljes árú jegy 1.800 Ft
Gyerek-, diák-, pedagógus- 

és nyugdíjas jegy 1.200 Ft

Csoportos belépőjegy
(10 főtől) 900 Ft

Csoportos belépőjegy
(100 főtől) 700 Ft

BoWLInG
Campus Bowling Bár
(4028 Debrecen, Zákány utca 4.)

Bérlés időpontja Bérleti díj

Hétfő 10.00 - 16.00
16.00 - 24.00

1.200 Ft/óra
2.500 Ft/óra

Kedd 10.00 – 16.00
16.00 – 24.00

1.200 Ft/óra
2.500 Ft/óra

Szerda 10.00 – 16.00
16.00 – 02.00

1.200 Ft/óra
2.500 Ft/óra

Csütörtök 10.00 – 16.00
16.00 – 24.00

1.200 Ft/óra
2.500 Ft/óra

Péntek 10.00 – 16.00
16.00 – 02.00

1.500 Ft/óra
2.700 Ft/óra

Szombat 10.00 – 18.00
18.00 – 02.00

1.500 Ft/óra
2.700 Ft/óra

Vasárnap 10.00 – 16.00
16.00 – 24.00

1.500 Ft/óra
2.500 Ft/óra
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MUnkAleHetőSég

CaMPuS ELEVEn
Tagsági feltételek 
• 16. életévét betöltött diák vagy nappali tagozatos 
hallgató
• A szövetkezeti részjegy megvásárlása (1.000 Ft)

Belépéshez szükséges dokumentumok
• Hallgatói jogviszony igazolás és érvényes diákiga-
zolvány: az adott félévre vonatkozó, eredeti, egy hó-
napnál nem régebbi igazolás,
• Érvényes személyigazolvány, lakcímkártya,
• Érvényes TB kártya: Amennyiben külföldi diákként 
szeretnél munkát vállalni, kérünk, gondoskodj a TAJ 
szám igénylésről,

• Adókártya,
• Alkalmassági vizsgálat: Egy évnél nem régebbi 
üzemorvosi igazolás, amennyiben nem rendelkezel 
ilyen igazolással az iskolaszövetkezet is elkészíti ezt 
az igazolást. A vizsgálathoz minden esetben beutaló 
szükséges, melyet az iskolaszövetkezet irodájában 
lehet átvenni. Egyes munkakörök betöltéséhez az 
alkalmassági vizsgán túlmenően Egészségügyi Kis-
könyv is szükséges.

Munkaközvetítés, munkavégzés 
• Az iskolaszövetkezet munkavállalói adatbázisába a 
jelentkezési lap kitöltésével kerülhetsz be. Amennyi-
ben eleget teszel a tagsági feltételeknek és rendelke-
zel a felsorolt szükséges dokumentumokkal, jelent-
kezésedet két módon is leadhatod.

1. Online jelentkezési lap kitöltésével: az online jelent-
kezés menüpont alatt. Ebben az esetben a szüksé-
ges dokumentumokat a munkaszerződés megkötése 
előtt személyesen, az iskolaszövetkezet irodájában 
kell bemutatnod. Fontos, hogy az érvényes hallgatói 
jogviszony igazolással már a jelentkezés időpontjá-
ban rendelkezz.
2. Személyesen, az iskolaszövetkezet irodájában, a 
szükséges dokumentumok bemutatásával.
• A jelentkezési lapok kitöltésével automatikusan re-
gisztrálod magad a munkavállalók adatbázisában. A 
folyamat következő lépéseként, amennyiben találtunk 
neked megfelelő munkát, a munkaszerződés meg-
kötése szükséges. Munkaszerződésedet az előzete-
sen leadott adataid alapján, a megfelelő bérezéssel 
feltüntetve elkészítjük, a munkavégzés kezdete előtt 
pedig személyesen kell átvenned az iskolaszövetke-
zet irodájában.
• A munkavégzés alkalmával jelenléti ívet kell vezet-
ned az elvégzett munkaórákról, majd a jelenléti ívedet 
következő hónap 3-áig kell személyesen leadnod, ez 
alapján történik a bérutalás minden hónap 12-éig.

CaMPuS WoRK
A Campus Work Iskolaszövetkezet azzal a szándék-
kal alakult meg, hogy tevékenysége során Debrecen 
város diákságának lehetőséget biztosítson a szerve-
zett formában történő munkavégzésre. Szövetkeze-
tükben középiskolás tanulók, egyetemi és főiskolai 
hallgatók is munkát vállalhatnak, így széleskörű szol-
gáltatást tudnak nyújtani partnereiknek. Céljuk egy 
olyan diákvállalkozás folyamatosan magas színvona-
lú működtetése, ahol tagjaik tudása és lehetőségei 
találkoznak megbízóik igényeivel.

Tagsági feltételek
• Tagunk lehet minden 16. életévét betöltött tanuló
• Diákigazolvány bemutatása. Amennyiben ideigle-

nes diákigazolványod van, azt fogadjuk el, de fon-
tos, hogy az állandó diákigazolvány kézhezvételét 

Nyitva tartás:
 Hétfő-Csütörtök: 09.00-15.00
 Péntek: 09.00-12.00 
Cím: 4028 Debrecen, Csengő utca 4.
Ügyintézés: Debreceni Egyetem Főépülete 
mélyföldszint; 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: + 36 30/ 815 1273
Weboldal: campuseleven.hu
E-mail: info@campuseleven.hu
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követően bemutasd azt nekünk, mert ezt a válto-
zást azonnal jeleznünk kell az Adóhatóság felé.  

• Munkaszerződés megkötése, illetve adatlap kitölté-
se az irodában történik. Ezen papírok aláírásával a 
Szövetkezet Alapszabályai elfogadásra kerülnek. Az 
adatlapon rögzítésre kerül a saját adószám és saját 
TAJ szám.

• 2000 Forintos szövetkezeti részjegy megváltása a 
CW Iskolaszövetkezetnél, amit visszavásárlunk tő-
led, ha megszünteted nálunk a tagságodat.

• Érvényes üzemorvosi vizsgálat, amit a Szövetkezet 
üzemorvosa kedvezményes díjon végez el. Ide be-
utalót az irodában kell kérni, de csak akkor, ha már 
van konkrét munkalehetőséged. Természetesen el-
fogadunk más üzemorvos által elvégzett vizsgálati 
leletet is. 

• Adott munkakörökben kötelező az egészségügyi 
kiskönyv, amihez az üzemorvos vizsgálatán túl 
egy érvényes (1 évnél nem régebbi) tüdőszűrő le-
let is szükséges. Ha már rendelkezel érvényes kis-
könyvvel, azt elfogadjuk.

• Saját, lakossági folyószámla (bankszámla). Ennek 
igazolása végett szükséges a bankszámlaszerző-
dés vagy bármilyen hivatalos banki dokumentum 
(pl. számlakivonat értesítő) bemutatása.

Regisztráció csak on-line történik, személyesen nem 
lehet regisztrálni.

Tagsághosszabbítás
Mivel általában féléves időközönként változhat a ta-
nulói jogviszonyod, ezért minket is köteleznek arra, 
hogy a diákmunka-vállalók újítsák meg félévente, 
azaz február és szeptember hónapban a tagságukat. 

Ebben az esetben kérni fogjuk az:
• az aktuális félévre érvényes diákigazolvány bemu-

tatása ismételten megtörténik;
• az aktuális félévre szóló munkaszerződés megkö-

tése ismételten megtörténik. Fontos, ha nem sikerül 
februárban vagy szeptemberben meghosszabbíta-
ni a tagságodat, akkor az utána lévő időszakban 
nem állhatsz addig munkába ameddig nem kötöt-
ted meg az újabb munkaszerződést!

• Frissíteni kell az adataidat, ha változás állt be az 
előzőekben megadottakhoz képest.

Munkába állás
A munkavállalás az irodai szervező team segítségé-
vel történik. A kiválasztott munkahelyre történő mun-
kaerő kiszervezését központilag koordináljuk. 

A munkád megkezdése előtt tájékoztatunk, hogy mi-
lyen egyéb előírásnak és követelménynek kell megfe-
lelnünk az adott munkahelyen. 

Minden egyes munkánknál megtalálható a Campus 
Work Iskolaszövetkezet csoportvezetője. Ő segítsé-
gedre lesz a megbízó cégnél: például megmutatja, 
elmagyarázza a munkakörödet és segíti a betanu-
lásodat. A csoportvezető megbízóinkkal egyeztet 
a napi feladatokról, és utasítja a Campus Work Is-
kolaszövetkezet által szervezett diákokat, továbbá a 
helyszínen ellenőrzi a munkavégzésedet.

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig 10-15 óráig
Cím: 4032 Debrecen,
        Böszörményi út 138. (C épület, földszint)
Tel.: + 36 52/ 512 900 (88290)
Mobiltelefon: + 36 30/ 204 4650
Levelezési cím: 4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Weboldal: campuswork.hu
E-mail: campuswork@campusnet.hu

MELó-dIÁK
A Meló-Diák Országos Diákvállalkozási Hálózat bu-
dapesti tagja az Universitas, 1983-ban alakult a Bu-
dapest Közgazdaságtudományi Egyetemen azért, 
hogy a diákok számára szervezett kereteken belül 
nyújtson munkalehetőséget. Megalakulása óta piac-
vezető, országosan 40 irodával rendelkezik és évente 
35-40.000 új taggal bővül.

Miben tudunk segíteni?
1.  ha rátaláltál egy olyan munkára, amire szívesen 

jelentkeznél, kattints a „Jelentkezés” gombra, vagy 
használd erre a célra a Facebookos lehetőséget

2. itt azonban nem áll meg a dolog, hiszen nemso-
kára felkeres majd munkatársunk, későbbi mento-
rod, aki megkér majd rá, hogy gyere be az egyik 
irodánkba és regisztrálj személyesen is, hiszen a 
munkába álláshoz természetesen nem elegendő 
csupán a webes regisztráció

3. az adminisztratív dolgokat megoldjuk helyetted 
az irodában, de kérünk rá, hogy ne hagyd ott-
hon mindazon papírjaidat, melyekre szükség lesz 
a sikeres regisztrációhoz (érvényes diákigazol-
vány, személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, 
bankszámlaszám).

Mielőtt munkába állnál, el kell menned egy üzemor-
vosi vizsgálatra is, hogy később ne legyen gond, ha 
esetleg van valami rejtett problémád, amiről te ma-
gad sem tudsz.
A fizetésedet minden hónap 10. napján utaljuk át, 
melynek összege munkánként természetesen eltér-
het. Nagyon lényeges, hogy a jelenléti ívet minden-
kinek vezetni kell! A bérjegyzéken a bruttó összeget 
tüntetjük fel, amiből aztán jogszabálynak megfelelő-
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en levonásra kerül a személyi jövedelemadó, mely 
mindenkor 15%.

Fontos információ
Ahhoz, hogy munkába állj, be kell iratkoznod vala-
melyik iskolaszövetkezetünkbe. Hálózatunk régiók-
ra oszlik, így ha például Pécsett és Debrecenben is 
szeretnél dolgozni, akkor be kell iratkozz a Meló-Diák 
Délbe, illetve a Meló-Diák Alföldbe is.

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig 8-17 óra között
Cím: 4024 Debrecen, Piac utca 58.
Tel.: + 36 52 / 430 738
Weboldal: melodiak.hu
E-mail: debrecen@melodiak.hu

joKER-dIÁK
A Joker-Diák 1995 óta foglalkozik munkaerőszerve-
zéssel és közvetítéssel. 2008-ban a szervezet újjá-
alakult, s jelenleg két egységként működik tovább:
• A Joker-Diák Munkaerőszervező Iskolaszövetkezet 
aktív tanulói jogviszonnyú diákokkal foglalkozik,
• A Joker-Karrier Munkaerőkölcsönző és Közvetítő 
Iskolaszövetkezet pedig felnőttekkel is, akik már be-
fejezték tanulmányaikat.
Vezetőik kimagasló szakmai tapasztalata és elhiva-
tott munkatársaik garantálják, hogy mind a megbízó 
cégek, mind a munkavállalók egyaránt megtalálják a 
számításaikat a közös projektekben. Társadalmi sze-
repvállalásuk keretében rendszeresen támogatják fi-
atalok egészségével foglalkozó alapítványokat, beteg 
gyerekeket, hátrányosabb helyzetű diákokat. 
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Debrecenben és környékén mintegy 30 ezer hallga-
tó számít potenciális munkavállalónak. Szervezetük 
adatbázisában 8 ezer fő szerepel, az összes képzési 
területről. 

Ha dolgozni szeretnél nálunk:
1. Regisztrálj a www.joker-diak.hu weboldalon:
Regisztráció után el fog készülni a saját felhasználói 
fiókod, ahová a weboldal jobb felső sarkában lévő 
belépési boxon keresztül tudsz majd belépni. A re-
gisztráció időtartama kb. 5 perc.
2. Töltsd ki a Munkavállalási adatokat!
Fontos, hogy minél több és minél pontosabb adatot 
adj meg, mert MI folyamatosan elemezzük az adato-
kat, és nyomban keresni fogunk, ha neked minden-
ben megfelelő munkát tudunk ajánlani!
3. Készítsd elő a következő dokumentumokat, 
mielőtt bejössz az irodánkba: nappali tagozatos is-
kolalátogatási igazolást (minden szeptemberben 
és februárban meg kell újítani), érvényes tüdőszűrő 
papírt, adókártyádat, TAJ-kártyádat, Személyi iga-
zolványodat és lakcímkártyádat, saját nevedre szóló 
bankszámla-szerződést vagy számlakivonatot, diá-
kigazolványodat.
4. írasd alá a munkavállalási engedélyt!
Ha 18 éven aluli vagy, akkor alá kell íratnod a szüleid-
del az alábbi dokumentumot.

Cím: 4024 Debrecen, Csapó u. 28. II./4.
Tel.: +36 52 / 451 999
Weboldal: jokerdiak.hu
E-mail: info@jokerdiak.hu




