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Tisztelt leendő Hallgatónk! 

Mindenek előtt köszönjük, hogy megtisztelte jelentkezésével a Debreceni Egyetem Műszaki Karát. A Debreceni Egyetem 

a magyar felsőoktatás 3 kiemelt felsőoktatási intézményének egyike. A Debreceni Egyetem négy és fél évszázados, 

megszakítás nélküli intézményi történetével ma az ország legrégebben, folyamatosan ugyanazon városban működő 

felsőoktatási intézménye. 1992 novemberében az akkori Ybl Miklós Műszaki Főiskola Debreceni Területi Egysége a 

Debreceni Universitas tagja lett, később a Kossuth Lajos Tudományegyetem Műszaki Főiskolai Kara nevet kapta, az 

egyetem egységesítése után pedig 2000. január 1-től a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karaként folytatta 

tevékenységét. 2007-ben a Kar elindította első mesterképzését, és ez alapján az egyetem Szenátusa 2007. szeptember 1-től 

egyetemi szintre emelte a Műszaki Kart, amit a Magyar Akkreditációs Bizottság is megerősített. A Műszaki Karon jelenleg 

a legtöbb alapképzés folytatható mesterképzésben. Az alap és mesterképzés különválásával egyre inkább jelentős szerepe 

van annak, hogy a hallgatók hogyan képzelik el jövőjüket a végzés után. A gyakorlatban, a cégek a mesterképzésen kiadott 

diplomákat tekintik hagyományos értelemben vett egyetemi végzettségnek, és ennek megfelelően a volt hallgatóink 

karrierlehetősége is nagyban függ attól, hogy alapképzésben vagy mesterképzésben fejezik be tanulmányaikat, szerzik meg 

diplomájukat. 

Ezúton is gratulálunk Önnek a Debreceni Egyetem Műszaki Karra történő felvételéhez. A műszaki tanulmányok a 

kifejezetten nehéz tanulmányok közé tartoznak a felsőoktatásban. A nehézség nem annyira az elsajátítandó tananyagban, 

mint inkább az állhatatos folyamatos tanulmányi munkavégzésben nyilvánul meg. 

A tanulmányi rendszer legfontosabb jellemzője 

Az alapdiplomához 210 (egyes esetekben 240), a mester diplomához további 120, (egyes esetekben 60) kreditet kell 

szerezni. Már itt is szeretnénk felhívni hallgatóink figyelmét, hogy a régióban működő és működésüket elkezdő cégek egyes 

esetektől eltekintve egyértelműen a mester diplomát követelik meg a végzett hallgatóktól. Az alapdiploma, mint ahogy a 

nevében is benne van felsőfokú alapvégzettséget igazol. Bizonyos munkakörök betölthetőek vele, de a végzés után 5-6 

évvel a mesterdiploma hiánya az előrelépést nagyon megnehezíti, az alapdiplomával rendelkezők beszorulnak a 

munkakörükbe. 

Az oktatás hivatalos tantervek alapján történik, amelyet az érvénybelépés évszámával jelöljük. Egy tantárgyat a tantárgy 

előkövetelménye(i), óraszáma, kreditértéke és a teljesítés követelménye jellemez.  

Egy kredit 30 óra elfoglaltságot jelent. Ebben benne van a tanóra, az évközi tanulás, az évközi feladat elkészítése, valamint 

a vizsgára való felkészülés, vizsgázás. Minden tanévnek van egy meghatározott beosztása. Mivel egy félévben 15 oktatási 

hét (szorgalmi hét) és 7 hét vizsgaidőszak van, könnyű kiszámolni, hogy 15+7=22 hét, egy héten 40 óra a munkaóra száma, 

tehát egy félévben 22*40= 880 munkaóra várható el a hallgatótól. A 880 óra munkával átlagosan 880 munkaóra / 30 

munkaóra/kredit = 29,3 kredit szerezhető. A tantervben ezért van minden félévre átlagosan 30 kredit (28 és 31 között) 

előírva. 

 

Sikeres tanulmányi előmenetele érdekében felhívjuk figyelmét a Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 

LEGFONTOSABB intézkedéseire: 

3.§ (3) „Az Egyetemre történő felvételt követő félév elején a hallgató köteles beiratkozni az illetékes karra, mivel a 

hallgatói jogviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek csak a beiratkozott hallgatókat illetik meg. Aki nem iratkozik 

be, elveszti jogosultságát a képzésben.” 

5.§ (1) „A hallgató tanulmányai megkezdése előtt köteles személyesen beiratkozni. A beiratkozás a tanulmányok 

megkezdésekor írásban történik és személyesen” – postai úton, e-mail, stb. a beiratkozás nem lehetséges. 

A további tanulmányok során (5.§ (3)) „A hallgató minden félévben legkésőbb a szorgalmi időszak 2. hetének végéig 

köteles magát (minden általa végzett szak vonatkozásában) az elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül a következő 

aktív félévre regisztrálni vagy passzív félévét bejelenteni (passzív félév: hallgatói jogviszonya továbbra is fennáll, de 

tanulmányait szünetelteti). A félévre történő regisztráció és a tantárgyak felvétele a szorgalmi időszak második hetének 

végéig szabadon módosítható.” 
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I. Tanévnyitó ünnepség 

 

Időpontja:  2021. szeptember 05. (vasárnap)  

 

Helye:   Nagyerdei Stadion 

Debrecen, Nagyerdei park 12.  

Az ünnepségen való részvétel minden első éves hallgató számára kötelező. Szülők, 

hozzátartozók korlátlan számban részt vehetnek az eseményen. 

Az ünnepség pontos időpontjáról, és a részletekről később e-mailben küldünk tájékoztatást. 

 

II. A Kari tájékoztató és beiratkozás időpontja: 

- BSc alapképzésre felvettek nappali és levelező tagozaton:  2021. augusztus 26. (csütörtök) 0800 óra.  

 

Helye:  Debreceni Egyetem Műszaki Kar Debrecen, Ótemető u. 2-4. 

 Gépészmérnöki szakra, Környezetmérnöki, Járműmérnöki szakra felvettek az 324. előadóteremben (DE MK, 3. emelet), 

 Építészmérnöki és Műszaki menedzser, szakra felvettek az 222. előadóteremben (DE MK, 2. emelet) 

 Építőmérnöki, Mechatronikai mérnöki, szakra felvettek az U.0.0.1. előadóteremben (DE MK, új szárny, földszint) 

 

 

- Mesterképzésre felvettek nappali és levelező tagozaton:  2021. augusztus 27. (péntek) 900 óra.  

 Mesterképzésre (MSc) felvettek nappali és levelező tagozatra felvettek a 324. előadóteremben (DE MK, 3. emeleten) 

 

 

A beiratkozáshoz magával kell hoznia: 

 

- személyi igazolványát, lakcímkártyáját, 

adókártyát, TAJ kártyát 

- külföldi hallgató esetén: tartózkodási 

engedélyét (eredeti és egy másolat) 

- nyelvvizsga bizonyítványát (eredeti és egy 

másolat) – ha már van 

-  érettségi bizonyítványát, (eredeti és egy 

másolat) 

- oklevelét (eredeti és egy másolat, ha már van) 

- technikusi bizonyítványát/OKJ bizonyítvány 

(eredeti és egy másolat, ha már van) 

- nyilatkozat bankszámláról  

- kék golyóstollat 

- 1 db (6 hónapnál nem régebbi) 

igazolványképet, melynek a hátoldalára kérjük 

ráírni a nevet és születési dátumot 

 

 

A Kar hallgatói a beiratkozáshoz szükséges további nyomtatványokat a helyszínen kapják meg. 

A Debreceni Egyetem Műszaki Karán minden hallgatónak az első félévben kötelező tűz és munkavédelmi oktatáson részt 

venni. Ehhez szükséges, hogy a beiratkozást megelőzően keresse fel az alábbi internetes oldalt: 

http://munkavedelem.unideb.hu/1_eves.htm 

Tekintse meg az oktatási anyagot, ami kb. 30 percet vesz igénybe. Ezután kérem, regisztráljon! 

Szeptember hónapban a Neptun tanulmányi rendszerben a munkavédelem tárgyat és a Karnak megfelelő 

(MUNKAVEDELEM) kurzust vegye fel, mert csak így tudjuk Önnek –utólag- igazolni a részvételt.  

A jogszabályi előírások miatt szükséges egy írásbeli nyilatkozat is, melyet a tűz- és balesetvédelmi oktatásra vonatkozó 

megjegyzést tartalmazó beiratkozási lap aláírása helyettesít. 

 

 

 

http://munkavedelem.unideb.hu/1_eves.htm
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III. Általános tájékoztatás 

1.  Tantárgyfelvétel 

A levelező és nappali tagozatra, Mesterképzésre és BSc képzésre, felvett hallgatók a regisztrációs időszak kezdetétől, 

kezdhetik meg a tantárgyfelvételt (a személyes beiratkozást követően) a NEPTUN Egységes Tanulmányi rendszerben, a 

honlapon (www.eng.unideb.hu) található tanterv alapján.  

Tantárgyfelvétel vagy módosítás a NEPTUN-ban a szorgalmi időszak 2. hetének végéig; oktatási dékán-helyettes 

engedélyével és külön eljárási díj befizetése után a 4. hét végéig lehetséges. Kérjük, hogy ezen határidő lejárta előtt az 

elektronikus tantárgyfelvételét ellenőrizni szíveskedjen! A határidők lejárta után nem áll módunkban változtatást eszközölni 

a tantárgyfelvételt illetően. 

 

A tanulmányok során kötelezően teljesítendő tantárgyak tematikája a Műszaki Kar Tanszékeinek honlapján érhető el. 

A Műszaki Kar képzési programjai, tantervei az alábbi oldalon érhető el: 

https://eng.unideb.hu/hu/node/92  

A tanév időbeosztása az alábbi oldalon található: 

https://unideb.hu/hu/node/6115 

 

2.  A szorgalmi időszak két részből tevődik össze: 

1. Regisztrációs hét: 2021. augusztus 30- szeptember 3.   

2. Szorgalmi időszak első napja: 2021. szeptember 06. 

 Ettől a dátumtól kezdődik a tanórák szerinti oktatás.  

 

Levelező tagozaton: konzultációs rend szerint folyik az oktatás, mely az alábbi linken érhető el: 

https://eng.unideb.hu/sites/default/files/file_uploads/konzultaciok_lev_2021-22-1_vegleges.pdf 

 

Elektronikus tanulmányi rendszer 

A Debreceni Egyetemen a hallgatók adminisztrációs ügyeinek jelentős része a NEPTUN tanulmányi rendszeren keresztül 

történik. Kérjük, a rendszer működéséről tájékozódjon a http://neptun.unideb.hu! 

Neptunban történő regisztráció: https://eduid.unideb.hu/hu/unideb/eduid/selfservice/neptunreg (Neptunkód később kerül 

kiküldésre. A jelszó a születési év négy számjegye és a hónap 2 számjegye és a nap 2 számjegye, pl: aki 1991 március 22-

én született, annak a jelszava: 19910322). 

A beiratkozást megelőzően feltétlenül ellenőrizze a NEPTUN-ban rögzített adatait, amennyiben bármelyik adat eltér a 

valóságtól, haladéktalanul jelezze a Tanulmányi Osztályon. 

Tanulmányai során a NEPTUN rendszer ismerete alapvető követelmény!  

3. MKHÖK 

Diákélettel kapcsolatos fontos információk (www.eng.unideb.hu , http://mkhok.unideb.hu/). 

4. UniPass kártya: 

Az UniPass kártyarendszer a Debreceni Egyetem tulajdona. Az egyetemi kártya kifejezi tulajdonosának hozzátartozását a 

Debreceni Egyetemhez. Használatának célja az egyetem területén belül a személyazonosság igazolása, valamint azon 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, melyet a kártya tulajdonosa az egyetemen belüli szolgáltatóktól igényelt és 

kapott. Az egyetem területén kívül a kártya biztosítja, hogy tulajdonosa bizonyos szolgáltatásokhoz kedvezményesen 

juthasson hozzá. ( https://unipass.hu/ ) 

5. Diákigazolvány: 

A Debreceni Egyetemen a diákigazolvány-ügyintézés a HSZK irodáiban történik. Bővebb információt az alábbi linken talál: 

http://hszk.unideb.hu/diakig  

6. Kollégium és szociális támogatás 

(Csak nappali tagozatra felvettek igényelhetnek kollégiumot!) 

Ha kollégiumot szeretne igényelni, akkor további információ a Hallgatói Önkormányzat által küldött tájékoztatóban találja 

meg. Levelező tagozatos hallgatók a konzultációs napokra szállást kérhetnek a kollégiumban térítés ellenében. 

 

http://www.eng.unideb.hu/
https://eng.unideb.hu/hu/node/92
https://unideb.hu/hu/node/6115
http://neptun.unideb.hu/
http://www.eng.unideb.hu/
http://mkhok.unideb.hu/
https://unipass.hu/
http://hszk.unideb.hu/diakig
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7.  Állami ösztöndíjas képzésre felvettek részére: 

Hallgatói normatíva: (Ösztöndíj, egyéb támogatás)  

Az állami ösztöndíjas nappali tagozatos hallgató a hallgatói előirányzat részét képező hallgatói normatívából a képzési idő 

tartamára támogatásban részesülhet. 

 

A képzési idő szakonkénti bontásban: 

 

Alapképzési szak Tagozat Képzési 

idő 

Szakokhoz rendelt kreditek 

száma 
Építészmérnöki nappali 7 félév 210 

Építőmérnöki nappali 8 félév 240 

Gépészmérnöki nappali és levelező 7 félév 210 

Környezetmérnöki nappali 7 félév 210 

Műszaki menedzser nappali és levelező 7 félév 210 

Mechatronikai mérnöki nappali 7 félév 210 

Járműmérnöki nappali 7 félév 210 

Repülőmérnöki nappali 7 félév 210 

Mesterképzési szak Tagozat Képzési 

idő 

Szakokhoz rendelt kreditek 

száma 
Építész nappali 4 félév 120 

Gépészmérnöki nappali és levelező 4 félév 120 

Környezetmérnöki nappali és levelező 4 félév 120 

Létesítménymérnöki nappali és levelező 4 félév 120 

Mechatronikai mérnöki nappali 4 félév 120 

Mérnöktanár nappali és levelező 2 félév 60 

Mérnöktanár nappali és levelező 4 félév 120 

Műszaki menedzser nappali és levelező 4 félév 120 

Településmérnöki nappali és levelező 4 félév 120 

 

Nftv. 48. § (2) bekezdése 

„(2) A felsőoktatási intézmény tanévenként köteles önköltséges képzésre átsorolni azt a magyar állami (rész)ösztöndíjjal 

támogatott képzésben részt vevő hallgatót, aki az utolsó két olyan félév átlagában, amelyben hallgatói jogviszonya nem 

szünetelt, illetve nem a 81. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott külföldi képzésben vett részt, nem szerzett legalább 

tizennyolc kreditet, vagy nem érte el az intézmény szervezeti és működési szabályzatában – a Kormány rendeletében 

meghatározottak szerint – megállapított tanulmányi átlagot, továbbá azt, aki a 48/D. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát 

visszavonja." 

 

A felsőoktatási törvény értelmében, a 2012. szeptemberben és azt követően hallgatói jogviszonyt létesített hallgatók 

esetében, akik egy adott tárgy kreditjeit nem tudják megszerezni hatszori vizsga ellenére sem, megszűnik a hallgatói 

jogviszonyuk. 

 

Ahhoz, hogy az Ön részére ösztöndíjat számfejtsünk, szükséges folyószámlával rendelkeznie, mivel az ösztöndíj 

számfejtése átutalással történik. Kérjük, a mellékelt bankszámlaszám nyilatkozatot kitöltve a beiratkozáskor magukkal 

hozni. A Neptun rendszerben Önnek is lehetősége van az adóazonosító, TAJ szám és számlaszám rögzítésére. 

 

A nappali tagozatos állami ösztöndíjas hallgató a képzési idő tartamára az alábbi támogatásban részesülhet.

 

Az ösztöndíjakkal kapcsolatosan az alábbi oldalon találhat tájékoztatást: 

https://www.unideb.hu/hu/osztondijak-juttatasok  
 

 

8. Könyvtár: http://www.deenk.hu 

https://www.unideb.hu/hu/osztondijak-juttatasok
http://www.deenk.hu/
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A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár (DEENK) hét egysége az egyetem öt kampuszán helyezkedik el. 

További információk: https://webpac.lib.unideb.hu/Registration 

 

IV. Költségtérítés befizetése: 

Költségtérítési díjak a 2021/2022 tanévben: 

 Mester képzésen: 500 000 Ft/félév 

 Mester képzés (mérnök tanári szak): 400 000 Ft/félév 

 Alapképzésen: 325 000 Ft/félév 

A fizetendő költségtérítési díjakról, valamint a számlakezdeményezésről, szóló tájékoztató a Kar honlapján elérhető.  

Az önköltség összegének fizetése: 

- amennyiben magánszemély a befizető, a NEPTUN- rendszeren keresztül kell teljesíteni az itt nyújtott segítség szerint: 

http://neptun.unideb.hu/?page=studhun; 

- amennyiben a munkáltató/cég fizeti a költségtérítést, a Hallagatói Adminisztrációs Központ kérésére minden félév 

elején "Nyilatkozat a hallgatói térítés/önköltség átvállalásáról" nyomtatvány alapján számlát állít ki az összeg 

befizetőjének címére. A nyilatkozatot a nyomtatvány alján feltüntetett e-mail címre kell elküldeni. (Számlát csak az 

összeg befizetőjének tudnak kiadni. Ha a hallgató fizeti be és a Neptunban rendezi a képzési költséget, később 

munkahelye nem kaphat róla számlát.) Nyilatkozat letölthető az alábbi linkről: http://hszk.unideb.hu/19-befizetesi-ft-

informacio/35-nyilatkozat-szamlazashoz 

- A költségtérítési díj beérkezésének (kiírt tétel teljesítése) határideje a Térítési és Juttatási Szabályzat alapján: 

2021. október 31. 

A 2021. évben befizetett költségtérítés összegéről nyilatkozata alapján 2022. január 31-ig a HKSzK nyugtát ad ki, 

amennyiben a befizetésről cégnek szóló számla nem lett kiadva. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Tanulmányi Osztály ügyfélfogadási rendje a  

 http://eng.unideb.hu/hu/node/50   címen megtalálható. 

 

Debrecen, 2021. július 23. 

 Dr. Husi Géza 

 dékán sk 

 

https://webpac.lib.unideb.hu/Registration
http://neptun.unideb.hu/?page=studhun
http://hszk.unideb.hu/19-befizetesi-ft-informacio/35-nyilatkozat-szamlazashoz
http://hszk.unideb.hu/19-befizetesi-ft-informacio/35-nyilatkozat-szamlazashoz
http://eng.unideb.hu/hu/node/50

