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Előszó 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Bölcsészkar történetének megírása évekkel ezelőtt akkor vetődött fel 
komolyan, amikor Laczkó Tibor dékánsága idején arról is döntés született, 
hogy erre a feladatra egy igen szorgalmas PhD hallgatót, Mudrák Józse-
fet, illetve a kar korábbi oktatási dékánhelyettesét több éven át egyúttal 
tanulmányi osztályvezetőjét, Bársony Istvánt kérik fel.  
 
Ahogy múltak az évek a tényleges szerződéskötésre csak 2010 után került 
sor, a következő kari vezetés mandátuma idején, amely testület változtatott 
a felkérésen. Mivel 2012-re az egyetem története is elkészült, s Mudrák Jó-
zsef több tanulmányban írt a BTK múltjáról, majd szintézisként, önálló kö-
tetben is megjelentette a kar huszadik század első felének történetét feldol-
gozó doktori disszertációját, olyan helyzet állott elő, hogy ugyanaz a szöveg 
immár negyedik, vagy ötödik változatlan formában adott volna leírást az 
1914–1949 közötti időszakról. Ezért az a döntés született, hogy a két világ-
háború közötti egyetemtörténet feldolgozásában szintén elmélyült kutatáso-
kat folytató Kerepeszki Róbert kap a kartörténet megírására megbízást. 
 
Bársony István saját vizsgálatait az egyetemi integráció évéig végezte el, 
ezért az első kötet második része 1999-ben zárul. A döntés logikus, mégis 
úgy tűnt, hogy a kötet éppen az átalakulás folyamatával és a jelenlegi 
egyetemi oktatógárda munkásságában meghatározó évekkel már nem fog-
lalkozik. Ezért kértünk fel két kollégánkat: Kerepeszki Róbertet és Forisek 
Pétert, hogy a 2000-től 2014-ig tartó, a kar szempontjából is sorsdöntő 
időszak legfontosabb problémáiról, az integráció folyamatáról és tanul-
ságairól egy külön kötetet jelentessenek meg, amely most kerül az olvasó-
közönség kezébe.  
 
Így lehet együtt a két kötetben a BTK megalakulásától az integrációban 
elfoglalt szerepéig a kar történetének száz éve. 



ELŐSZÓ  

 

8 

Egy kar történetét megírni igen nehéz feladat, hiszen a vezetés célkitűzései 
és azok megvalósulása mindig szorosan összekapcsolódik a felsőoktatás-
ban zajló folyamatokkal, azok része, de sohasem elválasztható attól a poli-
tikai-hatalmi szisztémától sem, amelytől függése korszakonként változó 
ugyan, ám mindig egyértelmű. 
 
A kötet két szerzője a meghatározó folyamatok feltárására, a legfontosabb 
külső kapcsolódási pontok és összefüggések feltérképezésére vállalkozott. 
Ebben jelentős segítséget kaptak a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar 
Megyei Levéltárának munkatársaitól, akik készségesen adták át a náluk 
őrzött anyagokból a Kar történetére vonatkozó iratanyagot. A Debreceni 
Egyetem Nemzeti Könyvtára a munkálatok közben vállalta a Kari Tanács 
jegyzőkönyveinek digitalizálását, amely forrásként további kutatások 
alapja is lehet, de számunkra egyértelműen megkönnyítette a mindkét kö-
tet alapjául szolgáló múltidéző szövegek összegyűjtését.  
 
Mindkét szerző törekedett a források és a saját élményanyag alapján arra, 
hogy a nagy események mellett a mindennapok történetére irányítsa fi-
gyelmünket. Ebben segítette munkájukat a fotó- és dokumentumanyag, 
amelynek összeállításához a magán „archívumok” is hozzájárultak.  
 
A szerzők a táblázatokhoz felhasználták Bársony István, Maticsák Sándor 
és Keményfi Róbert oktatási dékánhelyettesek statisztikai táblázatait és 
oktatási anyagait. A kézirat összeállításában segítséget nyújtott Bartáné 
Kustár Katalin, Lőrincz Mónika és Várhegyi László. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni valamennyiőjük segítségét. 
 
Reméljük, hogy a jelen kötet hasznos ismereteket nyújtó elemzései, leírá-
sai minden olvasónak maradandó élményeket nyújtanak. Az egykori hall-
gatók és oktatók szembesíteni tudják majd a leírtakat saját emlékeikkel, a 
jelenlegi és a leendő diákok pedig tanulságos korképet tanulmányozhatnak. 
 
Debrecen, 2014. december 31. 

Papp Klára,  
dékán, szerkesztő 



 

Bevezetés – Új kihívások  
a 21. században 
KEREPESZKI RÓBERT 

 
 
A Bölcsészettudományi Kar a Debreceni Egyetem egyik alapintézménye, amely 
– a fakultások között egyedüliként – immár több mint száz éve megszakítás nél-
kül működik. Az eddig eltelt idő során a BTK nemcsak a Debreceni Egyetem 
kebelében, hanem országos viszonylatban, a vidéki felsőoktatási intézményekkel 
összevetve is előkelő helyre emelkedett. Mi sem szemlélteti ezt jobban, mint az, 
hogy amikor az első, 1914/15. tanévet megnyitották, a fakultásra mindössze 31 
hallgató iratkozott be, akik kilenc professzor (köztük három akadémikus) és há-
rom nyelvi lektor munkája mellett kezdhették meg tanulmányaikat. Mára a hall-
gatói létszám meghaladja a háromezret, az oktatók száma pedig közel három-
százra emelkedett. Emellett büszkén és méltán hirdeti magáról a Kar, hogy – mi-
ként a fakultás honlapja írja – „a BTK az egyetem legnagyobb és legjobb muta-
tókkal, legkiválóbb eredményekkel büszkélkedő karainak egyike, a humán tu-
dományok egyik legjelentősebb hazai központja. A rendkívül széles képzési vá-
lasztékhoz magas oktatói/kutatói minőség és hallgatói elégedettség társul. A kíná-
lat a nyelvek terén is messze kiemelkedő, hiszen 9 nyelvet lehet tanulni valamilyen 
szak keretében, amihez továbbiak társulnak nyelvtanfolyami keretek között (pl. kí-
nai, japán, ógörög, észt). A kar több földrészre kiterjedő kapcsolatai kölcsönös ok-
tató- és diákcserére, külföldi résztanulmányok folytatására adnak lehetőséget.” Ezt 
egzakt adatok is alátámasztják: 2014-ben a BTK a Debreceni Egyetem fakultásai 
között az oklevelet szerzett és a felvett hallgatók, az első helyes felvételi jelent-
kezések, illetve a mesterszakos hallgatók létszáma tekintetében az első, az ösz-
töndíjas hallgatók számában második, a teljes hallgatói létszám és a minősített 
oktatók/kutatók aránya szempontjából pedig a harmadik helyet foglalta el. 

Természetesen a Bölcsészettudományi Kart – ahogy az egész egyetemet és a 
magyar felsőoktatást – számtalan kihívás elé állította az elmúlt évszázad. Nem 
volt ez másként az utolsó 15 évben sem, sőt bizonyos szempontból nézve a nap-
jainkban egyre inkább felgyorsuló és fejlődő világ még nagyobb alkalmazkodó-
készséget követelt meg, új és egészen más feladatokat, problémákat sorakoztatott 
fel, mint az azt megelőző korszakok.  

Az új évezredet a Bölcsészettudományi Kar az integrált Debreceni Egyetem 
keretei között kezdhette meg. A rendszerváltozás előtti időszak széttagolt helyi 
felsőoktatásának újraegyesítésére már az 1980-as években elindultak a kezdemé-
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nyezések és a tárgyalások a debreceni intézmények vezetői között, amelyek 
eredményeként 1991-ben megalakult a Debreceni Univeristas Egyesülés, majd 
1996-ban a Debreceni Egyetemi Szövetség. Ezek jelentették a mai is egységes 
Debreceni Egyetem alapját és jogelődjét, és ezekben természetesen fontos szere-
pet játszottak az akkori Kossuth Lajos Tudományegyetem kebelében dolgozó 
bölcsészprofesszorok is. Az integrált intézmény létrehozásához az 1999-ben 
megszületett felsőoktatási törvény biztosított kedvező jogszabályi hátteret. 2000-
től a Bölcsészettudományi Kar is az egységes Debreceni Egyetem része lett, ott-
hona továbbra is a Nagyerdő határán található, 1932-ben átadott Központi Épület 
maradt, amely Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. április 11-i 
határozata értelmében az „Egyetemváros” centruma is lett. Ebből a folyamatból 
következett az új évezred egyik fontos kihívása a BTK számára, nevezetesen az, 
hogy megtalálja és elfoglalja méltó helyét a napjainkban már több mint harminc-
ezer hallgató Alma Matereként szolgáló és több ezer dolgozó munkájaként mű-
ködő integrált Debreceni Egyetem keretei között.  
 

 
A Bölcsészettudományi Kar gerundiuma: a hagyományok és perspektívák szimbóluma 

 
A további kihívások – ha lehet – még ennél is összetettebbnek bizonyultak. A 

2000-es évek folyamán jelentősen emelkedett ugyanis az egyetemi hallgatók lét-
száma. Szembetűnő ez az évtized közepéig tartó tendencia a Bölcsészettudomá-
nyi Kar esetében is, amit jól mutat az a csúcspont, amit a 2008/2009. tanévben 
volt tapasztalható. Ekkor összegyetemi szinten, minden képzési formát összetéve 
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a BTK-n tanultak a legtöbben (szám szerint 5202 fő), ami azt jelentette, hogy a 
bölcsészkar adta az egyetem teljesen hallgatói létszámának egyhatodát. Ha figye-
lembe vesszük ehhez azt, hogy ebből a látványos emelkedésből következően nőtt 
az egy oktatóra jutó hallgatók aránya is (lásd az 1. táblázatot), akkor megállapít-
hatjuk, hogy ezek a körülmények komoly többletfeladatot jelentettek a Bölcsé-
szettudományi Kar oktatói gárdájának és a kar egésze számára (a részletesebb 
hallgatói létszámadatokat lásd a Hallgatói élet c. fejezetben).  

 
1. táblázat. Az egy oktatóra eső hallgatók száma 1995 és 2010 között 

 

Év Teljes hallgatói 
létszám 

Főállású oktatók 
száma 

Egy oktatóra eső 
hallgatók száma 

1995 3458 236 14,7 
2000 4083 247 16,5 
2005 4846 253 19,2 
2010 4131 248 16,7 

 
 

 
1. ábra: A hallgatói létszám változása egyes európai országokban  

2000 és 2009 között (%-os arány) 
 

Ez a tendencia nem volt egyedülálló. Ha megvizsgáljuk Európa többi orszá-
gának felsőoktatási mutatóit, akkor azt tapasztaljuk, hogy a 2000-es évek folya-
mán ugrásszerűen emelkedett az egyetemi hallgatók száma, különösen a kelet-
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közép-európai régióban. Például Csehországban 64,3%-kal, Litvániában és Szlo-
vákiában közel 73%-kal nőtt az egyetemi hallgatók létszáma 2000 és 2009 kö-
zött. Ugyan ilyen szintű növekedés a magyar egyetemeken nem történt, azonban 
az ugyanebben az időintervallumban történt 17,6%-os létszámemelkedés így is 
komoly feladatok elé állította a felsőoktatást (lásd az 1. ábrát).  

A magyar bölcsészkarok szempontjából különösen szembetűnőek a 2000-es 
évek statisztikai adatai a tanárképzés vonatkozásában. Noha az évtized végére 
visszaesést tapasztalhatunk, egy közelmúltban megjelent tanulmány rámutatott: 
„A pedagógusképzés aránya Hollandiában, Lengyelországban, Norvégiában és 
Svédországban a legmagasabb. Hazánkban, az ebben a képzésben oklevelet szer-
zettek aránya 2005/06-hoz viszonyítva – amikor a magyar felsőoktatás a vizsgált 
országok között 19,1 százalékkal az első helyet foglalta el – lényegesen csök-
kent, 12,2 százalékkal a „mezőny” közepéhez tartozik. […] A humán szakos 
képzés arányát jelentős mértékben befolyásolja a felső középiskolai tanárképzés 
szerkezete, a consecutive (egymást követő), illetve a concurrent (egyidejű) típusú 
képzés alkalmazása. Ezt is figyelembe véve Magyarország e képzést tekintve 
Németország mögött a második helyet foglalja el.” (A részletes elemzést és más 
statisztikai adatokat lásd Ladányi Andor: A magyar felsőoktatás helye Európá-
ban. Statisztikai Szemle, 2012. 5. sz. 447–453.). 

Ezt a hallgató létszámemelkedést Magyarországon elősegítette az, hogy eltö-
rölték a tandíjfizetési kötelezettséget (noha a 2000-es évek folyamán több kor-
mány is megpróbálta visszaállítani azt burkolt vagy nyílt formában), illetve az, 
hogy 2001-ben a Felsőoktatási Fejlesztési Program keretében bevezették Diákhi-
telt. E két lépés jelentősen megkönnyítette a magyar családok számára az egye-
temi tanulmányok egzisztenciális hátterének biztosítását (más kérdés és nem is 
tartozik e kötet témájába, hogy a Diákhitel igénybevételével a magyar egyetemi 
hallgatók mekkora terhet visznek magukkal munkavállalásuk kezdetére – ha 
egyáltalán szakmájukban el tudnak helyezkedni – és hogy meddig kell ezt a ter-
het maguk előtt görgetniük). 

Ugyanakkor a hallgatói létszám emelkedésével fordítottan arányosan csök-
kent a 2000-es évek folyamán a felsőoktatás állami finanszírozása. A Bölcsészet-
tudományi Kar 2001/2002. tanévről szóló, Egyetemi Évkönyvben közreadott je-
lentése szerint a költségvetési elvonások azt eredményezték, hogy „az esedékessé 
váló és szakmai szempontból indokolt fejlesztések elmaradtak” a fakultáson. 
Hangsúlyozta azt is, hogy „az alacsony bölcsészképzési normatíva az ország va-
lamennyi bölcsészkarát az ellehetetlenülés határára sodorta”, ám a tanév végéig 
„még sikerült az oktatás területét többé-kevésbé megóvni a financiális gondok 
közvetlen hatásaitól”. Éppen 10 évvel később, a 2011/2012. tanév végéről pedig 
a következőket tartalmazta az Egyetemi Évkönyv: „A kormányzati szintű költ-
ségvetési megszorító intézkedések, kiváltképp a Széll Kálmán Terv rendelkezé-
sei a magyar felsőoktatási intézmények számára rendkívüli mértékben csökken-
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tett állami támogatást eredményeztek. Ez a Debreceni Egyetemet és azon belül a 
Tudományegyetemi Karok egységeit is súlyosan érintette, melynek következmé-
nyeként 2011-ben és 2012-ben is tartós kiadáscsökkentő intézkedésekre kénysze-
rültünk, és nem volt elkerülhető a csoportos létszámcsökkentés végrehajtása sem.” 

Az utóbbi évek financiális körülményeit elsősorban a 2010-ben kiadott Széll 
Kálmán-terv határozta meg. Ez a felsőoktatás tekintetében a következő irányel-
vet fogalmazta meg: „Az állam több tízmilliárd forintot pazarol el évente azzal, 
hogy a felsőoktatási képzés szerkezete nem igazodik a munkaerőpiac elvárásai-
hoz. Ha tovább sorvad a műszaki képzés, elapadhat a feldolgozóipar munkaerő-
utánpótlása. A versenyszférában a műszaki végzettségűek iránt nőtt meg az 
igény, ennek ellenére a felsőoktatás »humán irányba« terjeszkedik, és nem vagy 
nagyon lassan reagál a piaci igényekre.” 

Egy 2012-ben megjelent, a magyar felsőoktatás pénzügyi vonatkozásait vizs-
gáló tanulmány ezzel összefüggésben rámutatott arra, hogy „a felsőoktatási rend-
szer átalakítása […] szükséges és időszerű”, mivel „megváltozott körülöttünk a 
világ, versenyképes felsőoktatásra van szükségünk, s ha a felsőoktatás világszer-
te indusztrializálódik, úgy ehhez nekünk is alkalmazkodni kell”. Továbbá emlé-
keztetett arra is, hogy bár a „2000-ben a szétaprózott felsőoktatási intézmény-
rendszer átalakítására tett kormányzati intézkedések hatására az állami felsőokta-
tási intézmények száma majdnem felére csökkent”, azonban ez „az elsősorban 
költséghatékonyabb felsőoktatást célként megcélzó szándék látszateredmények-
hez vezetett, mert bár csökkent a felsőoktatási intézmények száma [ti. intézményi 
összevonásokkal – Szerzők], de intézményi bezárások nem történtek”. A 2000-es 
évek folyamán a magyar felsőoktatási intézmények igyekeztek az intézmények 
képzési kínálataikat átalakítani, mivel „ahhoz, hogy a [munkaerő]piac igényeivel 
a felsőoktatás lépést tudjon tartani, újabb és újabb szakokat kell akkreditáltatni”. 
Ám ezzel összefüggésben arra is figyelmeztetett, hogy „a fejlődés, a piaci igé-
nyeknek való megfelelés kényszere megköveteli a felsőoktatás képzési területek-
re vonatkozó átalakítását, amely során azonban elengedhetetlen az ország lehető-
ségeinek és kitörést jelentő adottságainak figyelembevétele”. Végső soron azt a 
következtetést fogalmazta meg, hogy „sem az állami felsőoktatási intézmények, 
sem a felsőfokú képzésben részt vevő hallgatók számának csökkentése nem in-
dokolt: nemzetközi összehasonlításban a magyar állami fenntartású intézmények 
száma jelentősen az európai átlag alatt van, az egymillió lakosra jutó államilag 
támogatott hallgatók számát tekintve elmaradásunk mind a környező országok-
hoz, mind az európai fejlett országokhoz képest számottevő. […] Hazánk a fel-
sőoktatási kiadásokat tekintve az OECD-országok tekintetében a sereghajtók kö-
zött van. Ezzel szemben az államnak a felsőoktatásba fektetett invesztíciója je-
lentősen megtérül, hazánk ezen mutató szempontjából az élmezőnyben szerepel. 
[…] Az oktatás közvetlenül határozza meg egy ország fejlődési pályáját, így ki-
emelkedően fontos, hogy a változtatás irányai szakmailag megalapozottak legye-
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nek és a növekedést szolgálják.” (Harsányi Gergely – Vincze Szilvia: A magyar 
felsőoktatás néhány jellemzője nemzetközi tükörben. Pénzügyi Szemle, 2012. 2. 
sz. 226–245.). 
 

 
Friss bölcsészdiplomások 

 
A megállapítások alapvetően reális helyzetértékelésen alapulnak, és noha az 

elmúlt évek kormányzati döntéseinek hosszú távú hatásait és következményeit 
nem láthatjuk előre, annyi azonban megállapítható, hogy a magyar felsőoktatás 
átalakulásában a bölcsészképzés háttérbe szorul. Részben ebből is következett 
az, hogy a közelmúltban a Bölcsészettudományi Kar hallgatói létszáma apadni 
kezdett (ez a tendencia éppen a 2014. év felvételi adatai által látszik megfordul-
ni). Ennek ellensúlyozására a fakultás oktatói napjainkban is részt vesznek azo-
kon a „toborzó” utakon, amelyek a környező települések középiskoláiba ve-
zetnek. Jó példa erre a „Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja 
a Debreceni Egyetem kutatói, oktatói és hallgatói által” TÁMOP-4.2.3-12/1/ 
KONV-2012-0048 számú projekt, amelynek keretében Takács Levente, a Törté-
nelmi Intézet titkára koordinálásában a bölcsészkar más fakultások (elsősorban a 
TTK) munkatársaival sikeresen képviseltette magát 2013 és 2014 folyamán az 
egyetem vidéki partner-középiskoláiban (például Szolnokon, Sátoraljaújhelyen, 
Hódmezővásárhelyen, Karcagon, Békéscsabán). Az ilyen körutak jó lehetőséget 
biztosítanak egyrészt a bölcsészkar és általában az egyetem népszerűsítésére, il-
letve arra, hogy a középiskolai diákok betekintést kapjanak az egyetemi oktatás-
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ba, a képzési kínálatba, egyáltalán az egyetemi életbe, ami nagyban elősegíti a 
pályaválasztási orientációjukat. Ugyancsak Takács Levente volt a felelős 2010 
szeptemberétől 2014 szeptemberéig a kar beiskolázási programjaiért, a nyílt na-
pok kari szintű koordinálááért. A posztot 2014 szeptemberétől Pusztai Gábor, a 
Néderlandisztika Tanszék vezetője tölti be.  

Az egyetem és ezen belül a BTK népszerűsítését egyéb programok is szolgál-
ták a 2000-es évek folyamán, így például „Science Café – Népszerű tudomány, 
érdekesen! A Debreceni Egyetem oktatóinak előadássorozata” című rendezvény, 
amely az egyik nagy helyi bevásárlóközpont közismert könyvesboltjában mindig 
nagyszámú érdeklődőt vonzott 2013/2014 folyamán. 
 

 
Szabó Csaba (Pszichológia Intézet) és Kerepeszki Róbert (Történelmi Intézet)  

előadásainak plakátja a Science Café rendezvénysorozatában (2013) 
 

Ugyanakkor a 2000-es évek folyamán tapasztalt nehéz financiális körülmé-
nyek mellett a Bölcsészettudományi Kart az is komoly kihívások elé állította, 
hogy megfeleljen az aktuális felsőoktatás-politika által támasztott (pl. akkre-
ditációs, személyi előmeneteli) követelményeknek. Nem kedvezett ennek az a 
körülmény, hogy a rendszerváltozást követő, egymást váltó kormányok gyakran 
gyökeresen ellentétes szemlélettel vették kézbe a felsőoktatás ügyét, sőt az sem 
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példanélküli, hogy az egy ciklusnál hosszabb ideig kormányzó politikai erők ön-
ellentmondásos módon saját döntéseiket is felülírták.  

Az eddigiekben vázolt körülmények és kihívások ugyanakkor pozitív hatással 
is jártak. A Bölcsészettudományi Kar a száz évvel ezelőtti alapításkor kettős cél-
lal indult útjára: az egyik az volt, hogy kinevelje a humán-, nyelv- és társadalom-
tudományok művelőinek utánpótlását, a másik pedig az, hogy magas szinten ké-
pezze a jövő középiskolai tanárait. A fakultás napjainkban is hű ehhez a küldeté-
séhez, azonban ez ki is bővült a rendszerváltozást követően és az új évezredben. 
A Bölcsészettudományi Kar egyik legjelentősebb feladata lett az, hogy az idegen 
nyelvi képzéseivel biztosítsa a Debreceni Egyetem hallgatói számára a diplomá-
hoz szükséges nyelvismeretet. Emellett fontos része lett a fakultás képzési struk-
túrájának az, hogy jelentős számban ad az egyetem kurzuskínálatába értelmiségi 
tárgyakat (ún. értelmiségi modulokat), amelyek célja az, hogy a különböző terü-
leten tanuló hallgatók tudományos és kulturális látótere kiszélesedjen. Ugyanak-
kor a bölcsészkar egyetemen belüli súlyát mutatja egyrészt az is, hogy az egye-
tem akadémikusainak közel egynegyedét csak ez a fakultás adja (számuk napja-
inkban sajnos Görömbei András irodalomtörténész 2013-ban bekövetkezett halá-
la miatt hétre csökkent), másrészt pedig az, hogy az integrációt követő másfél év-
tizedben több professzora is szerepet kapott a rektori vezetésben (például Imre 
László irodalomtörténész, akadémikus 2000–2003 között tanárképzési rektor-
helyettes, a 2003/2004. tanévben rektor, majd a 2004/2005. tanévben prorektor, 
Abádi Nagy Zoltán, az Angol-Amerikai Intézet professzor emeritusa, 2001–2004 
között a külső kapcsolatok rektorhelyettese, Debreczeni Attila irodalomtörténész 
professzor 2007–2010 tudományos rektorhelyettes volt, napjainkban, 2013. júli-
us elsejétől pedig Bartha Elek, a néprajztudomány professzora, a szak tanszé-
kének vezetője az oktatási rektorhelyettesi posztot tölti be). 

Ezáltal minden nehézség ellenére a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi 
Karának hivatása és szerepe többrétűvé vált, megkerülhetetlen az intézmény éle-
tében. Dolgozói felelősséggel és kötelességgel tartoznak egymás és más fakultá-
sok munkatársai, csakúgy, mint az egész egyetem, valamint a város, a régió és az 
ország társadalma iránt a magyar tudomány és kultúra művelésének, nemzetközi 
elismerésének érdekében.  



 

Szervezeti változások 
 és az oktatói állomány 

KEREPESZKI RÓBERT 

 
 
 

A 21. század legelső évei alapvetően átmeneti időszakot jelentettek a Bölcsészet-
tudományi Kar életében, amelynek elsődleges feladatai az egyetemi integráció-
val, a hallgatói létszámemelkedéssel, az akkori kétszakos képzés bevezetésével 
járó többletfeladatok, illetve a folyamatosan csökkenő normatívák eredménye-
ként kialakuló súlyos pénzügyi helyzet, az ezt kompenzálandó kari személyi, 
anyagi egyensúly megtartása és minőségbiztosítás megoldása volt. Ahogy a 
2000/2001. tanév első kari tanácsi ülése is megállapította, „ez a helyzet alapvető-
en a központi stratégiai elképzelések eredményeként alakult ki”, ezért „a kisebb 
mértékű korrekciók reményén túl központi segítséget a helyzet orvoslására jelen-
leg nem várhat” a BTK vezető testülete. Ezek a körülmények elsősorban szerve-
zeti változtatásokat tettek szükségessé. 

2000-ben az akkori tudományos dékánhelyettes, Hunyadi Lászlót bízta meg a 
kari vezetés azzal, hogy a BTK rövid- és középtávú cselekvési tervét kidolgozza, 
amit szeptember 14-én, a 2000/2001. tanév első kari tanácsülésén vitattak meg. 
Ez a tervezet alapelvként fogalmazta meg, hogy „Kar oktatói és tudományos te-
vékenysége a lehető legjobban feleljen meg a kor igényeinek, egyes területeken 
hazai és nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő eredményeket elérve”. 
Ehhez azonban „szükséges, hogy a célok elérését korszerű és hatékony szerveze-
ti struktúra támogassa” és az, hogy „a gazdálkodás alapelvei alapvetően az okta-
tás és a tudományos kutatás (fejlesztési) feltételeinek a biztosítását szolgálják”. 
Rögzítette, hogy „az oktatói és tudományos tevékenység megszervezését és el-
lenőrzését az egyes intézetek, tanszékek és egyéb interdiszciplináris egységek 
önállóan szervezik és biztosítják”, és „e tevékenységek folyamatos fejlesztése 
dinamikusan fejlődő nemzetközi kapcsolatok fölhasználásával, a hazai és nem-
zetközi trendek lehetséges figyelembe vételével történik”. Leszögezte továbbá, 
hogy „az egységek működése korszerű minőségbiztosítási és minőségellenőrzési 
rendszerre támaszkodjon”. A Kari Tanács 21. századi feladatainak vonatkozásá-
ban a tervezet kiemelte, hogy a fakultás vezető testületének célja „a kar egészét 
érintő, a fejlesztés általános irányait meghatározó jelentős döntések előkészítése, 
meghozatala, illetve végrehajtásuk megszervezése és ellenőrzése”. Az aktuális és 
jövőbeli fejlesztési koncepciókat a Kari Tanácsnak „a működés jelenlegi rendjé-
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nek, illetve feltételeinek figyelembe vételével, használható elemeinek beépítésé-
vel és az új helyzethez, alkalmazkodó preferenciák kidolgozásával” kell kialakí-
tania. Ehhez azonban az is szükséges, hogy „a Kari Tanács munkájának a haté-
konyságát korszerű döntéselőkészítő mechanizmus és naprakész információs 
rendszer biztosítsa”. A legjelentősebb kihívás, a Kar gazdálkodási helyzetének 
biztosítása tekintetében a tervezet azzal számolt, hogy a fakultás „bevételei a 
programok központi finanszírozásából származó belső, és egyéb forrásokból szár-
mazó külső bevételek lehetnek”, és ezekből „a Kar pénzügyi egyensúlyát önma-
ga biztosítja”. 

Az eddigiekben vázolt általános és gazdálkodási alapelvekből következő gya-
korlati teendők megvalósítására megfogalmazott részletes cselekvési terv a kö-
vetkezőket tartalmazta: 

 

1. A Kari Tanács felméri a kar oktatás- és tudományos gazdálkodásának 
alakulását. 

2. A fenti felmérés alapján a Kari Tanácsnak javaslatot kell tennie a 
Debreceni Egyetem karunkat érintő központi elvonásának mértékére 
és meg kell határoznia a kari központi elvonás (adminisztráció + tar-
talék) mértékét. A Kari Tanács elvárja, hogy a központi egységek 
biztosítsák az elvont összegek felhasználásának az átláthatóságát. 

3. A Kari Tanácsnak meg kell határoznia a létező finanszírozott kari 
programok preferált központi fejlesztési irányait. 

4. A Kari Tanácsnak meg kell határoznia az újonnan létesítendő kari 
programokat és azok fejlesztési irányait. 

5. A Kari Tanácsnak meg kell határoznia, mely központilag nem finan-
szírozott programokat támogat. Minden egyes ilyen program esetében 
döntenie kell a felvehető hallgatói létszámról és ekvivalens hallgatói 
finanszírozásuknak a központilag finanszírozott programok terhére 
történő finanszírozása mértékéről. 

6. Minden programra ki kell dolgozni az alábbiakat: 
1 hallgató teljes képzési költsége 
1 tanítási óra teljes költsége 
1 hallgató képzésének 1 tanítási órára eső teljes költsége 

7. Meg kell határozni a tanszékek mint minimális gazdálkodó egységek 
teljes pénzügyi egyensúlyát. 

 
A Kari Tanács egy 3 éves periódust (2001. január 1. – 2003. december 31.) 

szab meg a tanszéki szintű hiányok megszüntetésére. Ez alatt az idő alatt (de leg-
feljebb a hiány megszűnéséig) a hiánnyal küzdő tanszékek teljes pénzügyi 
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egyensúlyát a Kari Tanács által meghatározott mértékben és évenként csökkenő 
arányban a bevételi többlettel rendelkező tanszékek biztosítják. Fejlesztési prefe-
renciái alapján a Kari Tanács meghatározza az ezen időszakon túlnyúló esetleges 
igények teljesítésének a feltételeit. 

Ennek a cselekvési tervnek az elindítása és megvalósítása természetesen az 
adminisztratív feladatok növekedését vetítette elő. Szükségessé vált a Kar „meg-
lévő adminisztratív szervezeti struktúrája”, valamint a „gazdálkodási struktúra 
hatékonyságának az áttekintése és korszerűsítése”, a „meglévő technikai bázis 
jobb kihasználása”. Továbbá „a külkapcsolatokat koordináló egység létrehozá-
sa”, melynek feladata egyrészt „a kar arculatának, külső megítélésének a formá-
lása (PR)”, másrészt „az intézeti-tanszéki-egyéni külkapcsolatok hatékony fel-
használása a kar fejlesztésére”. Ezek mellett a Kar tudományos, pályázati és ok-
tatói tevékenységének modernizálása, a 21. századi igényekhez történő alkal-
mazkodása is megkerülhetetlenné vált. Igény fogalmazódott meg egyrészt egy 
konferencia-szervező és pályázati csoport felállítására, melynek célja „konferen-
ciák és egyéb tudományos találkozók szervezése”, „kari szintű pályázatok lét-
rehozása”, illetve „program-szintű pályázatok szorgalmazása és összefogása”. 
Másrészt pedig egy olyan információs csoport létrehozására, amelynek feladata a 
Kar „információs struktúrájának a kialakítása”, „az információ-áramlás és vissza-
jelzés közvetlenebbé tétele”, valamint a „korszerű kari szintű adatfeldolgozás”.  

Ezek mentén a 2000/2001. tanév elején a Kari Tanács célul tűzte ki az okta-
tói-tudományos egységek kezdeményezéseinek hatékonyabb ösztönzését és fel-
karolását. Emellett azt, hogy lehetőleg minden akkreditált szakon induljanak ide-
gen nyelvi kurzusok is, továbbá azt, hogy – ahol ezt a tanszéki-intézeti potenciál 
lehetővé teszi – dolgozzanak ki és indítsanak teljes idejű idegen nyelvi egyetemi 
képzési formákat, különösen a specifikusan nemzeti tudományterületek keretein 
belül (például a hungarológia, a magyar nyelv és irodalom, a művészetek és a 
történelem területén). Végső soron pedig arról is elvi döntés született, hogy a 
munkaerőpiac és a 21. század igényeihez igazodva új szakok akkreditálását (töb-
bek között egyes idegen nyelvek, magyar, mint idegen nyelv, fordító-tolmács, 
kommunikációelmélet, média, bölcsész-informatikus) és távoktatás elindítását is 
kezdeményezze a Bölcsészettudományi Kar. 

A Kar vezető testületei elfogadták az elképzelést, a megvalósítás azonban 
nem volt könnyű feladat. A 15 év távlatából úgy tűnik, az elképzelések össze-
gyűjtése történt, anélkül azonban, hogy a megvalósításhoz erős lett volna az el-
tökéltség, rendelkezésre állott volna a változtatáshoz szükséges pénzösszeg, s fő-
leg, hogy valami múlott volna az elhatározás végrehajtásán. 
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2. táblázat. A Bölcsészettudományi Kar dékánjai és dékánhelyettesei,  
2000–2014  

 

 
*  A 2006/2007. tanév végén Debreczeni Attila gazdasági dékánhelyettes lemondott posztjáról. 
**  A 2007/2008 és 2009/2010 tanévek között a gazdasági dékánhelyettes posztot nem töltötték be, hanem 

Münnich Ákos (Pszichológia Intézet) dékáni gazdasági megbízottként látott el hasonló munkakört. 

 
Ezek az új korszak és a megváltozott körülmények kihívásaira adott kezde-

ményezések eredményezték azt, hogy a fakultás szervezete fontos átalakuláso-
kon ment keresztül a 2000-es évek folyamán. A hatályos egyetemi és kari sza-
bályzatok értelmében napjainkban a Bölcsészettudományi Kar „az Egyetem au-
tonóm, önálló szervezeti egysége, amely valamennyi bölcsészettudományi és 
kapcsolódó szakterületen ellátja a képzést, a továbbképzést, a tudományos kuta-
tást, fejlesztést és innovációt, eredményeinek a disszeminálását, valamint a hu-
mánpolitikai feladatokat”. A Kar választott vezetője és a Kari Tanács elnöke to-
vábbra is a dékán, akinek a mandátuma három évre (a jelenleg hatályos Szerve-
zeti és Működési Szabályzat szerint 2013-tól már négy évre) szól, csakúgy, mint 
a legfontosabb vezető testületé, a Kari Tanácsé. Az elmúlt másfél évtizedben a 
dékán munkáját – egy ciklust leszámítva – három dékánhelyettes segítette és se-
gíti napjainkban is. 2000-ben született döntés arról, hogy mivel a Kar vezetésé-
nek feladatai jelentős mértékben növekedtek, ezért szükségessé vált a külügyek 
dékánhelyettesi szintű irányításának bevezetése. A tudományos és külügyek élé-
re a kar így külön dékánhelyettest választott. Az elmúlt 15 tanév során összesen 
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éppen 15 oktató kapott szerepet a kari vezetés csúcsán (néhányan közülük több 
ciklusban, így Papp Klára dékánként, Bársony István oktatási, Papp Imre tudo-
mányos és külügyi dékánhelyettesként, Bujalos István gazdasági dékánhelyet-
tesként, majd dékánként, Csoba Judit gazdasági dékánhelyettesként, illetve Ke-
ményfi Róbert, aki előbb oktatási, majd tudományos és külügyi dékánhelyettes 
lett – lásd a 2. táblázatban). A legtöbb dékán és dékánhelyettes, szám szerint 
négy, a Történelmi Intézetből került ki (Papp Klára, Forisek Péter, Bársony Ist-
ván, Papp Imre), kettő a Néprajz Tanszékről (Bartha Elek, Keményfi Róbert), 
kettő nyelvész (Hunyadi László, Maticsák Sándor), kettőt az Angol-Amerikai In-
tézet adott (Laczkó Tibor, Pelyvás Péter), egy-egy filozófus (Bujalos István), 
szociológus (Csoba Judit), irodalmár (Debreczeni Attila), pszichológus (Balogh 
László), illetve egyikük a Francia Tanszék oktatója volt (Csűry István). 
 

 
A kari vezetés (Papp Klára, Csoba Judit és Keményfi Róbert), az egyetemi vezetés  

képviseletében Bartha Elek rektorhelyettes és Körösparti Péter DEHÖK elnök 
 

A dékán és a dékánhelyettesek mellett a Bölcsészettudományi Kar legfonto-
sabb, döntési, javaslattételi, véleményező és ellenőrzési joggal felruházott legfel-
sőbb vezető testülete továbbra is a Kari Tanács maradt, amely szavazati és ta-
nácskozási joggal rendelkező tagokból áll. A szavazati joggal rendelkező állandó 
tagok hivatali tisztségük alapján a BTK dékánja, a dékánhelyettesek, az intézet-
igazgatók (napjainkban 10), újabban az Idegen Nyelvi és Továbbképző Központ 
vezetője, BTK Hallgatói Önkormányzatának (HÖK) elnöke, illetve a 2000. no-
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vemberi Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) szerint egy évig az előző 
évi dékán lehettek. Szintén rendelkeznek szavazati joggal, állandó, választott ta-
gok a 20 főn felüli intézetek egy-egy, az intézetük értekezletén (legújabb szabá-
lyozás szerint az intézetek tanácsában) megválasztott oktatói (ez jelenleg 3 fő), 
az intézeti kereteken kívül működő önálló és nem önálló tanszékek létszámará-
nyuknak megfelelően választott képviselői (2 fő, egyiküket a Néderlandisztika, a 
Francia és az Olasz Tanszék, a másikat a Kommunikáció- és Médiatudományi, 
az Általános és Alkalmazott Nyelvészeti, illetve a Néprajz Tanszék választja), a 
hallgatói képviselők (9 fő), a PhD hallgatók képviselője (1 fő), illetve az alkal-
mazottak képviselője (1 fő). A hallgatói képviseletet a Hallgatói Önkormányzat 
közgyűlésén választás után delegálják, amelynek során – az SZMSZ előírásainak 
megfelelően – „törekedni kell a karon folyó minden képzési szint, tagozat, finan-
szírozási forma képviseletének biztosítására”. Tanácskozási joggal rendelkező ál-
landó tagok a reprezentatív szakszervezetek titkárai, a Közalkalmazotti Tanács 
képviselője, a tanulmányi osztály és az igazgatási osztály vezetője. Hasonlóan ál-
landó meghívott az egyetem mindenkori rektora és a TEK fennállása idén, annak 
elnöke vagy az ő általuk küldött megbízottak. Rajtuk kívül a dékán hatáskörébe 
tartozott, hogy meghatározott napirendi pontok tárgyalásához tanácskozási joggal 
más személyeket is meghívhat. A Kari Tanács tagjainak legalább egynegyedét, de 
legfeljebb egyharmadát a hallgatók, legalább egyharmadát a vezető oktatók (egye-
temi tanárok, docensek) képviselői alkotják. A demokratikus szellemiségből kö-
vetkezően a fakultás valamennyi polgára (oktatója, kutatója, alkalmazottja és be-
iratkozott hallgatója) jogosult a Kari Tanács nem állandó tagjainak választására, 
és a testületbe tagként is megválasztható a kari SZMSZ előírásai szerint.  

A Kari Tanács jogköre szerint dönthet a kari tantervek meghatározásáról, jó-
váhagyásáról, a kari tudományos programok meghatározásáról és a kutatási 
eredmények értékeléséről, továbbá a Kar SZMSZ-ének és más kari szabályza-
toknak a megalkotásáról, módosításáról, a dékán megválasztásáról a rektor vé-
leményének meghallgatásával, az egyetemi tanári kinevezések és felmentések 
kezdeményezéséről és az állandó bizottságok vezetőinek és tagjainak személyé-
ről. Ezek mellett döntést hozhat a belső kari költségvetésről, a költségvetés fel-
osztásáról, illetve a kari egységek gazdálkodásának elveiről, a kar fejlesztési ter-
veiről, a Karhoz tartozó nem önálló oktatási szervezeti egységek, valamint a ka-
ron működő kutatási, igazgatási és egyéb szervezeti egységek létrehozásáról, át-
szervezéséről és megszüntetéséről, az éves belső kari költségvetés teljesítéséről 
szóló beszámoló elfogadásáról, a kar saját bevételeinek felhasználásáról, illetve 
kari kitüntetések alapításáról és adományozásáról. Véleményt nyilváníthat a ki-
nevezendő egyetemi docensek rangsorolásáról, felmentéséről, tudományos ta-
nácsadó és kutató professzori kinevezésről, illetve felmentésről, azokról a rektor- 
és rektorhelyettes-jelöltekről, akik ugyanahhoz a választói körzethez tartoznak, 
dékáni és dékánhelyettesi pályázatok kiírásáról, a dékánhelyettes személyéről, 
pályázatáról, a karhoz tartozó oktatási szervezeti egységek vezetőinek megbízá-
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sáról, annak megismétléséről vagy a visszavonásáról, a karhoz kapcsolódó egye-
temi magántanári felterjesztésekről, címzetes főiskolai tanári cím adományozásá-
ról. Ezekhez hasonlóan vélemény-nyilvánítási joga van a Kari Tanácsnak a kar-
hoz tartozó szakvezetői és tagozatvezetői megbízás kérdésében, a kar hallgatóit 
érintő, a jogszabályokban és egyetemi szabályzatokban meghatározott tanulmá-
nyi ügyekben, a Kar munkájáról az Egyetemi Tanácsnak küldendő beszámolók-
ról, jelentésekről, mindazokban az ügyekben, amelyeket a dékán/főigazgató a ta-
nács elé terjeszt, valamint azokban, amelyekkel kapcsolatban az egyetemi vagy 
kari szabályzat elrendeli a tanács véleményének kikérését. Ezeken túlmenően a 
Kari Tanácsnak joga van javaslatot tenni az Egyetemi Tanács felé önálló oktatá-
si, kutatási és más szervezeti egységek létesítésére, megszüntetésére, összevoná-
sára, nevének módosítására, szakirányú továbbképzési szakok és az akkreditált 
iskolai rendszerű felsőfokú szakképzések indítására, illetőleg az utóbbiak szak-
középiskolával történő közös indítására. 

A Kar működésében döntő szerepet játszottak a különböző tanácsadó szakbi-
zottságok is (lásd a 2. ábrán). Ezek között is az egyik legfontosabb a 2001-ben az 
addig három önálló testületből (Doktori, Habilitációs, illetve Tudományos Ta-
nács) Kertész András nyelvész, akadémikus vezetésével (2001–2004) megalakult 
az egységes Kari Tudományos, Doktori és Habilitációs Tanács (KTDHT).  A tes-
tület vezetését 2004–2007 között Bitskey István irodalomtörténész, akadémukus 
2007–2009 között Bartha Elek néprajzkutató látta el. A BTDHT elnöki tisztét a 
2009–2013 közé eső években S. Varga Pál látta el. A testület a doktori iskolák 
vezetőiből, egy-egy delegált egyetemi tanár oktatóból, egyharmad habilitált 
címmel rendelkező külső tagból, illetve az érintett tudományterületi kar egy fő, 
legalább habilitált belső, delegált oktatójából áll. A Kar életében a tudományt 
érintő és habilitációs kérdésekben az egyes tudományterületet érintő javaslattéte-
li, véleményező és döntés előkészítő joggal felruházott szerepet töltött be. A tes-
tület – összhangban az egyetemen folyó gyakorlattal – a tudományos minőség-
biztosítási szempontok érdekében az aktuális Felsőoktatási Törvényben foglal-
taknál szigorúbb feltételeket határozott meg az egyes munkakörök, beosztások 
eléréséhez. Így a jelenlegi szabályzatok is a docensi kinevezést habilitációhoz, az 
egyetemi tanári kinevezést az MTA doktori eljárás eredményes habitusvizsgála-
tához kötik. Ebből adódóan a Bölcsészettudományi Kar oktatóinak – az ország 
sok más egyeteméhez képest – szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük.  

Az egyetemi szabályozáshoz igazodva, amely tudományterületi habilitációs 
bizottságok felállítását írta elő a Bölcsészettudományi Doktori és Habilitációs 
Tanács, 2014-ben két önálló testületté vált szét. 2014. július elsejével megalakult 
a Doktori Tanács továbbra is S. Varga Pál akadémikus vezetésével, amely bi-
zottság a PhD fokozatszerzési eljárások ügyementét, lezárását bonyolítja, illetve 
a fokozatszerzések szabályosságát felügyeli. E testület mellett jött létre – más ka-
rok bölcsészettudományi területei képviselőinek bevonásával – a Bölcsészettu-
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dományi Területi Tudományos és Habilitációs Bizottság Keményfi Róbert egye-
temi tanár, tudományos dékánhelyettes elnökletével, amely szervezet a habilitá-
ciós és tudományos ügyekkel, illetve előléptetési kérdésekkel foglalkozik. Ezek a 
területek – habilitációk és előléptetések – szorosan összefüggnek egymással, 
ugyanis a BTK országosan figyelemre méltó módon ahhoz a gyakorlathoz igazo-
dik, hogy a docensi előléptetést a sikeres habilitációs eljáráshoz köti.  

 

 
2. ábra. A Bölcsészettudományi Kar vázlatos szervezeti felépítése  

napjainkban 
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A másik, hasonló súlyú testület a mindenkori dékán vezetése alatt álló Straté-
giai (napjainkban Stratégiai és Minőségbiztosítási) Bizottság, amely a Kar „okta-
tási, humánpolitikai, gazdasági életét, a minőségbiztosítást érintő rövid- és kö-
zéptávú fejlesztési kérdéseinek előkészítésére működtetett testület”, amely álta-
lában a Kari Tanácsok ülése előtt tanácskozik. Tagjai dékánhelyettesek, intézet-
igazgatók és az önálló tanszékek delegált képviselői (2 fő), osztályvezetők, illet-
ve a kari HÖK elnök. Mellette az oktatásszervezés legfontosabb kari testülete az 
Oktatási Bizottság, amely „az oktató-nevelő munka minőségéért, koordinálásáért 
felelős döntés előkészítő és tanácsadó testület”. A bizottság elnöke a BTK okta-
tási dékánhelyettese, tagjait az ő javaslata alapján a Kari Tanács választja meg 
négy évre, legalább egyharmaduk vezető oktató, egyharmaduk hallgató (jelenlegi 
tagjai a dékánhelyettes mellett a tanulmányi osztály vezetője, minden szervezeti 
egység egy-egy szavazati joggal rendelkező delegáltja, illetve a hallgatói képvi-
selők). A testület feladata a Kar alap- és mesterképzési szakjainak fenntartásával, 
illetve a fakultás oktatási rendjével kapcsolatos teendők ellátása, valamint a fel-
sőfokú szakképzés és a szakirányú továbbképzés akkreditációs eljárásainak lebo-
nyolítása. Munkáját Tanulmányi és Kreditátviteli albizottságok teszik teljessé. A 
Kar alapműködésének harmadik vonatkozásáért a Pályázati Bizottság felelős, 
amelynek elnöke a gazdasági és pályázati dékánhelyettes. Feladata a Kar és egy-
ségei hazai és külföldi partnerekkel kialakítandó pályázati kapcsolatainak szor-
galmazása, előkészítése és koordinálása, az oktatási és tudományos infrastruktúra 
fejlesztése, illetve a kialakult vagy kialakítás alatt lévő szerződéses és informális 
megállapodások nyilvántartása. A különböző szakbizottságok mellett kulcsfon-
tosságú szerepet játszanak a Kar életének koordinálásában és adminisztratív mű-
ködtetésében a Dékáni Hivatalhoz tartozó funkcionális szervezeti egységek, mint 
a Tanulmányi Osztály és az Igazgatási Osztály. 

A Kar életében fontos szerepet töltenek be a különböző kutatási központok is. 
A hatályos SZMSZ értelmében „a kutatási központ valamely kutatási feladat el-
látására a kar szervezeti egységeiben dolgozó oktatók/kutatók által szervezett, és 
más, külső felsőoktatási, vagy tudományos intézet kutatóinak bevonásával mű-
ködő csoport”, amely működési feltételeit pályázati úton saját maga biztosítja. 
Az 2. ábrán is jelzett legfontosabb kutatási központok és csoportok mellett a 21. 
század igényeinek megfelelően egyik legjelentősebb önálló, kar-közvetlen egység 
az Idegen Nyelvi és Továbbképző Központ, amelynek irányítását a dékán megbí-
zása alapján valamely idegen nyelvi tanszék vezető oktatója látja el. A Központ a 
BTK idegen nyelvi intézeteinek és tanszékeinek együttműködése keretében jött 
létre és működik. Fő feladata a nyelvvizsgával nem rendelkező hallgatók felkészí-
tése az írásbeli és szóbeli nyelvvizsgákra, a szakfordító képzésben és a szaknyelv-
oktatásban való részvétel, illetve – a 2010-ben meghatározott – új területként a 
Kar képzési profiljába illeszkedő továbbképzési programok szervezése. 
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A 2000-es évek folyamán a legtöbb szervezeti változáson a Bölcsészettudo-
mányi Kar intézeti és tanszéki struktúrája esett át (lásd a 3. táblázatban). A 
2006/2007. tanévben került sor a Germanisztika Intézet két tanszékének össze-
vonására, valamint a Neveléstudományok Intézetének felállítására. Ebben az évti-
zedben két intézet is, a Magyar és Összehasonlító Irodalmi Intézet, illetve a Szla-
visztika Intézet is összevonta valamennyi tanszékét (az előbbi elnevezése is meg-
változott a 2008/2009. tanévben Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetre). 
A Szlavisztika Intézet 2012 májusában elfogadott új Működési Rendjének értelmé-
ben az intézet tanszékek nélküli egységként működik, mivel a korábbi tanszékek 
közül csak az egyik (orosz) rendelkezik kétszintű (alap- és mester-) képzéssel. 
 

 
A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet könyvtára 

 
Az új évezred financiális körülményeinek, illetve a hallgatói érdeklődés vál-

tozásának kétségkívül egyik legnagyobb vesztese a nagy tradíciókra visszatekin-
tő klasszika-filológia lett, de még a jelenlegi struktúrában is van esély a képzés 
megőrzésére. Előbb a tanszék összeolvadt Művészettörténeti Tanszékkel, majd a 
2009/2010. tanévben a tanszék (az egyetem története során nem először) betago-
zódott a Történelmi Intézetbe, végül 2011 júliusában a tanszéket összevonták az 
Ókortörténeti Tanszékkel. 2010-ben végleg eltűnt a tanszéki struktúrából a len-
gyel, ami a Szlavisztika Intézet átalakulása miatt szűnt meg. 

Az intézeti és tanszéki struktúrát érintő más racionális vagy kényszerű össze-
vonás is történt ebben az időszakban. Szintén 2011-ben került sor az Angol 
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Nyelvészeti és az Angol Nyelvoktatási Tanszékek egyesülésére (ennek révén jött 
létre az Angol Nyelvészeti Tanszék), illetve az Angol Irodalmi Tanszék „átke-
resztelésére”, ami azóta Brit Kultúra Tanszék néven működik. A Történelmi In-
tézeten belül az egységes Egyetemes Történeti Tanszék és a Közép-, Koraújkori 
Magyar Történeti és Segédtudományi Tanszék létrehozása történt meg tanszék-
összevonások (gyakorlatilag a Történeti Segédtudományi Tanszék oktatói létszá-
mának leapadása) révén.  

Ám a 2000-es évek második felében új tanszékek létrehozásra is sor került. A 
2006/2007. tanévben alakult meg a Néderlandisztika Tanszék, amellyel a fakul-
tás idegen nyelvi képzéskínálata bővült, 2009-ben pedig indult útjára a Kommu-
nikáció- és Médiatudományi Tanszék, ami „az utóbbi évekig a kar egyik legnép-
szerűbb képzését adta.” (A hallgatói létszám azonban 2013-ban és 2014-ben je-
lentősen visszaesett.) 

 
3. táblázat. A Bölcsészettudományi Kar intézeti-tanszéki struktúrája  

2000-ben és 2014-ben 
 

 
 

Napjainkra a Kar nagy intézeteinek legfontosabb fórumává az Intézeti Taná-
csok lettek, noha ezek működési rendje, illetve gyakorlati szerepe még nem telje-
sen kiforrott és intézetenként eltérő lehet (például az Angol-Amerikai Intézet 
2012 áprilisában elfogadott Működési Rendje értelmében az Intézeti Tanács tag-
jai a három tanszék mindhárom oktatói rétegéből tevődnek össze, mellette négy 
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állandó – tudományos, oktatási és pályázati, illetve PR – bizottság működik, az 
intézetigazgató mellett pedig két helyettes, az oktatási és a gazdasági-pályázati). 

A 2000-es évek folyamán a legjelentősebb Bölcsészettudományi Kart is érin-
tő egyetemi szervezeti változás a Tudományegyetemi Karon Központja centrum 
(TEK) 2003-ban történt létrehozása volt. A TEK az akkori felsőoktatási törvény 
és irányelvek értelmében „nyolc karból, három gyakorlóiskolából és számos kar-
közi egységből (pl. kollégiumokból, Testnevelési és Sportközpontból, Egyetemi 
Kiadóból, Művelődési Irodából, egyetemi óvodából és bölcsödéből) álló, 
multidiszciplináris koordinációs rendszer, mely a Debreceni Egyetemen belül 
önálló gazdálkodási egységként működött”. A centrum célja az volt, hogy „belül 
összehangoló-érdekegyeztető, külső vonatkozásban pedig az őt alkotó egységek 
céljait eredményesen magáévá tevő, érdekeiket TEK-érdekként képviselni tudó, 
közös és egységes érdekérvényesítési fórumként” szolgáljon. A TEK vezetésével 
megbízott elnök rektorhelyettesi jog- és feladatkört kapott, és ebben a vezetési 
szintben is jelentős helyet kaptak a Bölcsészettudományi Kar képviselői. Elnöke 
2003–2005 között Abádi Nagy Zoltán, az Angol-Amerikai Intézet egyetemi taná-
ra, a TEK elnök-helyettesi posztjai közül pedig a tudományos (bizonyos években 
tudományos és külkapcsolati) jutott a bölcsészkar valamely oktatójának (2004–
2006 között Kertész András akadémikus, a Germanisztika Intézet professzora, a 
2009/2010. tanévben Hunyadi László, az Általános és Alkalmazott Nyelvészeti 
Tanszék professzora, 2010–2013 között pedig Bartha Elek, a Néprajz Tanszék 
professzora töltötte be). A TEK vezetése (elnök, elnökhelyettesek, gazdasági 
igazgató) mellett működött a TEK elnöksége, amelyben a vezetésen kívül a ka-
rok dékánjai vettek részt. A szélesebb, demokratikus döntéshozás új fóruma volt 
a TEK Tanács, amelybe a résztvevő egységek választották küldötteiket. A veze-
tési szintek a kialakult struktúrában jelentősen megtöbbszöröződtek, ami ugyan-
azon kérdés többszöri tárgyalását eredményezte, s a törekvések ellenére csekély 
hatékonyságot eredményezett. A BTK vezető professzorai ezért vetették fel a 
2011-ben lezajlott akkreditáció során a bizottság tagjainak, hogy problémát érzé-
kelnek a TEK vezetéssel fennálló kapcsolatokban és munkában, amelynek nyo-
mán bizonyos változások a vezetői fórumok döntési kompetenciáiban valóban 
bekövetkeztek, de a probléma lényege – ennek a közbülső, centrum szintnek a 
bizonytalan léte az egyetemi vezetés és a kari vezetések között – továbbra is 
megmaradt. Ebben a kérdésben hozott alapvető változtatást a kormányzat akkor, 
amikor 2014 januárjától megszüntette az oktatással kapcsolatos centrumokat az 
egyetemeken. 

Magyarország Európai Uniós csatlakozásához közeledve a Bölcsészettudo-
mányi Kar is fontosnak tartotta, hogy az addig eltelő időben és azt követően is a 
hallgatók megfelelő ismeretekkel gazdagodjanak az EU-val kapcsolatban, illetve 
a tagság várható eredményeiről, hatásairól. Ezért az EU PHARE programjának 
támogatásával 1998 szeptemberében elindult a Karon az Európai Tanulmányok 
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képzés Béres Csaba (Politikatudományi és Szociológiai Intézet) szervezésében, 
amelyet az uniós támogatás megszűnése után, 2001. január 1-től az egyetem ve-
zetése Európai Tanulmányok Központja néven karokhoz nem rendelt szervezeti 
egységként működtetett tovább. A képzési programja graduális szinten egy 12 
kurzusból álló specializációból, posztgraduális szinten pedig egy négy féléves 
szakirányú továbbképzésből állt, de a Központ hirdette meg – sikeres Jean Monet 
pályázatának eredményeként – a European Citizen (Európai Polgár) euromodult 
valamennyi egyetemi polgár számára. Ekkor már a képzést alapvetően a Törté-
nelmi Intézet szervezte, koordinálója pedig Pallai László, az intézet igazgató-
helyettese volt. 2003 szeptemberében Mozgókép- és médiakultúra szakirányú to-
vábbképzési szakot indított az Oktatási Minisztérium tanár-továbbképzési prog-
ramjának részeként, a 2004/2005. tanévben pedig a Magyar Mozgókép Közala-
pítvány támogatásával filmspecializációs kurzusokat hirdetett. A Központ a BTK 
Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézetével részt vett a kommuni-
káció szak akkreditációs eljárásában, és az egyetem több egységével (TTK, IK, 
KTK, Agrártudományi Centrum), illetve más európai felsőoktatási intézménnyel 
is együttműködött. A 2004/2005. tanévben az Európai Tanulmányok Központja a 
TEK centrum része, vezetője, Mazsu János, a Történelmi Intézet docense pedig 
2005–2007 között a TEK innovációs és pályázati elnök-helyettese lett. 

 

 
3. ábra. A Bölcsészettudományi Kar dolgozóinak adatai,  

2003–2013  
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A 2000-es évek szervezeti változásai természetesen jelentősen hatást gyako-
roltak a Bölcsészettudományi Kar dolgozóinak és oktatói társadalmának összeté-
telére is (lásd a 3. ábrát). Csak példaként említjük ennek alátámasztására, hogy a 
2005/2006. tanévben összesen 13 oktató munkaviszonya szűnt meg (hat nyugdí-
jazás, két-két felmentés, kilépés és lemondás, illetve egy áthelyezés történt), de 
11 új tanársegédi alkalmazás is történt, 2012-ben pedig csoportos létszámleépítés 
volt. Feltűnő ugyanakkor, hogy az elmúlt évtizedben jelentősen, közel 40%-kal 
(!) csökkent a Kar nem oktató dolgozóinak száma, de a főállású oktatók létszá-
mában is számottevő, 15%-os apadás tapasztalható. Mindkét adat alapvetően fel-
sőoktatás állami finanszírozásának átalakításának egyenes következménye volt.  

A Bölcsészettudományi Kar jelenlegi oktatói összetétele (lásd 4. ábrát és táb-
lázatot) ugyanakkor arányosnak tekinthető, hiszen a képzés jelentős részét ma-
gukra vállaló docensek, adjunktusok és tanársegédek (egymáshoz közel azonos 
arányban) teszik ki a fakultás oktatói állományának 60%-át. Ugyanakkor az 
egyes intézeteken és tanszékeken belül már jelentős eltolódások vehetőek észre. 
A Kar humán-erőforrás helyzetében az oktatói állomány korösszetétele szem-
pontjából is jelentős változásokat hozott az elmúlt évtized (lásd az 5. ábrát). Az 
aktívabbnak tekinthető fiatalabb korosztály, elsősorban 35 és 49 év közöttiek 
száma, illetve aránya jelentősen nőtt: míg 2006-ban ez a generáció a BTK teljes 
oktatói állományának 38,9%-át adta, 2014-re az arányuk 53,9%-ra emelkedett. 

Ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy a 2000-es évek egyik jellemző jelen-
sége, a más intézményekben való oktatás vagy a Budapestről történő lejárás a 
szigorodó felsőoktatási munkavállalás szabályainak következtében az évtized 
végére jelentősen csökkent. Ebből adódóan az egykor „lejáró” és korábban veze-
tő beosztást (pl. tanszékvezetést) ellátó oktatók helyét a tanszékek vagy intézetek 
élén helyiek vették át. 

A gazdálkodási nehézségek és a szervezeti átalakítások mellett a 2000-es 
éveket az oktatást szolgáló infrastruktúra látványos fejlődése is jellemezte. A 
2000/2001. tanév kari tanácsi jegyzőkönyve szerint az új évezred elején „a tárgyi 
feltételek terén jelentősen javult a Kar tanszékeinek műszerezettsége”. Ekkor 
már valamennyi oktató rendelkezett számítógép hozzáféréssel, és a kari vezetés a 
hallgatók számára két számítógépes tantermet is létesített 36 férőhellyel. Jelentős 
fejlődést hozott ugyanebben a tanévben a tanterem-felújítási program, amelynek 
eredményeként a Kar több nagy tantermét sikerült „a legkorszerűbb műszaki 
színvonalra emelni”, ezzel ezek a helyiségek európai viszonylatban is korszerű 
berendezést és technikai felszerelést kaptak.  
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4. ábra. A Bölcsészettudományi Kar oktatóinak adatai,  
2014 
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5. ábra. A Bölcsészettudományi Kar oktatóinak korfája  

2006-ban és 2014-ben 
 

Azonban a 2000-es évek elején tapasztalható jelentős hallgatói létszámemel-
kedés miatt a Központi Épület kezdett egyre inkább szűkösebbé válni a Bölcsé-
szettudományi Kar számára. A 2000/2001. tanévben a Kari Tanács jegyzőköny-
vei is rögzítették, hogy a fakultás „a tantermi ellátottsága – tekintettel a növekvő 
létszámú hallgatóságra – továbbra is szűkösnek mondható. […] Férőhely kapaci-
tásunk a hallgatók számának növekedésével arányaiban romlott.” Ebben a vonat-
kozásban jelentős segítséget nyújtott az, hogy a 2005/2006. tanévben átadták az 
Élettudományi Épületet, aminek következtében a Természettudományi Kar egyes 
intézetei, tanszékei (a Szilárdtest Fizika Tanszék, a Biokémiai Tanszék, Állattani 
Tanszék, Földrajzi Intézet egyes egységei) sorban átköltöztek új otthonukba. Az 
általuk használt helyiségek felszabadultak, azokat a BTK és az Egyetemi Nagy-
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könyvtár kapta meg, azonban jelentős részük felújításra szorult. E felújítások ré-
vén többfunkciós tantermek, tanszéki könyvtárak kialakítása, renoválása, illetve 
a számítógépes hálózat jelentős korszerűsítése történhetett meg. Ugyanekkor a 
HEFOP 4.1.2 pályázat keretében ún. „hallgatói terek” kialakítására is sor került, 
aminek eredményeként a Központi Épület földszintjén és első emeletén összesen 
tíz multifunkciós (tan)terem létesült. Emellett a pályázat keretében megújult 10 
könyvtár, továbbá két könyvtár, beköltözött a főépületbe a Kassai útról az 
Olasz Tanszék, a Spanyol egység és az Angol-Amerikai Intézet, kihelyezett 
részlegeivel együtt. Noha ezt és az egyetemi alaptevékenység folytatását ebben 
a tanévben folyamatos bombariadók zavarták meg, azonban ezt a jelenséget a 
TEK biztonságtechnikai szakértő segítségével, a rendőrséggel együttműködve 
sikeresen felszámolta, és biztosította a Központi Épület rendjét. 2013-ban a 
Földtudományi Intézet tanszékeinek kiköltözésével (amelyről már 2010-ben 
megszületett a TEK Tanács határozata) a BTK végleg birtokba vette a Közpon-
ti Épületet, így megszűnt az a 2000-es évek folyamán gyakran tapasztalt jelen-
ség és nehézség, hogy a Kar oktatói tanszéküktől és irodáiktól távol, más épü-
letekbe kihelyezve tartották kurzusaikat (pl. a Kassai úti campuson, az Egye-
tem sugárúton található kollégiumokban, a DEAC pálya melletti klubházban, 
az ún. GÖCS épületben). 
 

 
Bölcsész diplomaosztó 
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Minden nehézség ellenére az elmúlt másfél évtized mérlegét alapvetően pozi-
tívnak értékelhetjük. Ezt legjobban az bizonyítja, hogy a mértékadó hazai folyó-
irat, a Heti Világgazdaság minden év őszén megjelenő felsőoktatási különszáma 
– különböző mutatók alapján – 2007 és 2010 között a Debreceni Egyetem leg-
jobb fakultásának minősítette a Bölcsészettudományi Kart, országos összevetés-
ben pedig a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Kara után második helyre, országos összevetésben pedig a harmadik legjobb fa-
kultásnak értékelte. Emellett a Bölcsészettudományi Kar – nagyszámú (akkor 8) 
akadémikusa révén – jelentős szerepet játszott abban, hogy a Debreceni Egyetem 
2010-ben elnyerte a kutató-elitegyetem minősítést. 

 



 

Tudományos élet 
 és a kar kapcsolatrendszere 

KEREPESZKI RÓBERT 

 
 
 

A 21. század elején a Bölcsészettudományi Kar rendkívül széles tudományos 
spektrummal és ennek megfelelő külső (hazai és nemzetközi) kapcsolatrendszer-
rel rendelkezett, illetve rendelkezik napjainkban is. A fakultás kiemelkedő tudo-
mányos potenciálját az oktatók tudományos minősítettségének magas aránya, az 
akadémiai doktorok és akadémikusok száma, a publikációs eredmények (a BTK 
oktatói monográfiákat, tanulmányköteteket, kritikai kiadásokat és tanulmányokat 
jelentettek meg, valamint tananyagfejlesztést végeztek), illetve azok a nemzetkö-
zi, hazai és helyi díjak, kitüntetések mutatják, amelyeket az oktatók, dolgozók 
elmúlt időszakban megkaptak. Az elmúlt másfél évtizedben is a Kar különböző 
egységeiben (intézetekben, tanszékeken, kutatóközpontokban és -csoportokban) 
intenzív kutatási, szerzői, szerkesztői és kiadói tevékenység folyt, amit jól szem-
léltet az alábbi táblázat: 

 
4. táblázat. Az egyes egységek kiadványai  

(periodikák, sorozatok, monográfiák),  
2006–2011  

 

Egység 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Össz. 
Angol-Amerikai Intézet 2 8 7 2 6 2 29 
Filozófia Intézet 0 1 8 1 0 2 14 
Germanisztika Intézet 8 9 4 1 4 0 31 
Magyar Irodalom és  
Kultúratudományi Intézet 

3 6 3 8 6 3 36 

Magyar Nyelvtudományi  
Intézet 

3 8 9 5 4 5 43 

Neveléstudományok Intézete 3 0 4 2 5 2 19 
Politikatudományi és  
Szociológiai Intézet 

5 2 3 1 1 6 18 
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Egység 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Össz. 
Pszichológia Intézet 1 3 1 0 2 2 10 
Szlavisztika Intézet 2 2 5 2 1 4 19 
Történelmi Intézet 21 11 11 18 10 8 79 
Általános és Alkalmazott  
Nyelvészeti Tanszék 

  0   0   0   0   0   3     3 

Francia Tanszék   3   1   1   0   1   1     8 
Kommunikáció- és  
Médiatudományi Tanszék 

  0   0   0   0   0   0     0 

Néderlandisztika Tanszék   2   0   2   1   1   1     7 

Néprajzi Tanszék   3   2   4   4   5  0   18 

Olasz Tanszék   1   1   1   1   1   1     7 

Összesen 57 54 63 46 47 40 341 

 
 

Az egyes egységek kiadványai között jelentősek a különböző periodikák, so-
rozatok, amelyek a hazai és külföldi tudományos kapcsolattartás mellett a pálya-
kezdők publikációs lehetősége szempontjából játszanak döntő szerepet a Kar éle-
tében. Ezek közül néhány: Hungarian Journal of English and American Studies, 
Orbis Litterarum (Angol-Amerikai Intézet), Német filológiai tanulmányok = 
Arbeiten zur Deutschen Philologie, Debrecener Studien zur Literatus, Sprach-
theorie und germanistische Linguistik (Germanisztika Intézet), Historia Litte-
raria, Studia Litteraria, Csokonai Könyvtár (Magyar Irodalom- és Kultúratudo-
mányi Intézet), Folia Uralica Debreceniensia, Magyar Névarchívum Kiadványai 
(Magyar Nyelvtudományi Intézet), Acta Paedagogica Debrecina (Neveléstudo-
mányok Intézete), Szociotéka (Politikatudományi és Szociológiai Intézet), Sla-
vica, Tractata Slavica Universitatis Debreceniensis (Szlavisztika Intézet), Törté-
neti Tanulmányok = Acta Universitatis Debrecensiensis, Hungarian Polis Stu-
dies, Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, Klió – Történelmi 
szemléző folyóirat, Speculum Historiae Debreceniense (Történelmi Intézet), Ita-
lianistica Debreceniensis (Olasz Tanszék), Acta Neerlandica–Bijdragentot de 
Neerlandistiek (Néderlandisztika Tanszék), Ethnographica et Folkloristica Car-
pathica, Néprajzi Látóhatár, Ethnica (Néprajz Tanszék). 
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A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának története I. bemutatója 

 
A Kar oktatói és kutatói rendszeresen vettek részt, sőt szerveztek hazai és 

nemzetközi konferenciákat, kollokviumokat és kerekasztal-beszélgetéseket. Pél-
daként említjük, hogy csak a 2011/2012. tanév folyamán összesen 96 (!) tudo-
mányos és szakmai rendezvényt bonyolítottak le a Kar különböző egységei. 
2014-ben az intézmény tudományos rendezvényeit elsősorban a BTK centenári-
uma határozta meg. Ehhez kapcsolódóan született meg a Kar száz évének törté-
netét feldolgozó munka, amelynek első kötete – Bársony István és Kerepeszki 
Róbert írása –, bemutatójára júniusban került sor. Október 7-én „BTK 100” 
címmel nyílt szemléletes kiállítás a Nagykönyvtár előcsarnokában, a következő 
napokban pedig egy 12 szekcióból álló nemzetközi konferencia zajlott le sikere-
sen „A kulturális örökség és a humán tudományok a 21. században” címmel. 
Október 8-án, a kétnapos rendezvény előtt a Kar vezetése is megemlékezett az 
elmúlt száz év működésének eredményeiről. (Kötetünk fedőlapjának fotói ezt a 
rendezvényt idézik).  

A BTK-n művelt kutatási területek természetesen illeszkednek az intézményi 
intézeti-tanszéki struktúrájához, amit az alábbi táblázat szemléltet: 
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Kutatási területek  
és részterületek 

Érintett-érdekelt intézetek,  
tanszékek 

Médiatudomány 
Vizuális kultúra 

Kommunikáció és Médiatudományi 
Tanszék 
Angol-Amerikai Intézet 

Modern filológia 
Idegen nyelvek és kultúrák 
19–20. századi irodalomtörténet 
Világirodalom, komparatisztika 
Posztkolonális irodalmak 
Nemzetközi kapcsolatok 
Színháztudomány 

Angol-Amerikai Intézet 
Germanisztika Intézet 
Szlavisztika Intézet 
Francia Tanszék 
Magyar Irodalom- és Kultúratudomá-
nyi Intézet 
Néderlandisztika Tanszék 
Olasz Tanszék 
Történelmi Intézet 

Néprajz Néprajzi Tanszék 
 

Neveléstudományok 
Közoktatás, felsőoktatás, oktatáspolitika,  
nevelésszociológia és neveléstörténet  
Andragógia, közművelődés, felnőttképzés, 
LifelongLearning 
Történeti kutatások  
Intézményrendszer-kutatások 
Tanulórégiók 
Hátrányos helyzetű/leszakadó régiók 
Iskolai mikrofolyamatok 
Tanárképzési és továbbképzési modellek 
Kompetenciakutatások 
 

Neveléstudományok Intézete 

Nyelvtudomány 
Strukturális és funkcionális nyelvészet  
Generatív grammatika  
Szemiotikai textológia 
Szociolingvisztika 
Nyelvtörténet és összehasonlító nyelvészet 
Alkalmazott nyelvészet 

Angol-Amerikai Intézet 
Germanisztikai Intézet  
Magyar Nyelvtudományi Intézet  
Szlavisztikai Intézet  
Általános és Alkalmazott Nyelvészeti 
Tanszék 
Francia Tanszék 
Néderlandisztika Tanszék  
Olasz Tanszék 

Pszichológia 
Klinikai pszichológia, mentálhigiéné,  
egészségpszichológia és családterápia 
Elektrofiziológia, a figyelem és egyéb kognitív 
funkciók, a matematikai intelligencia és  
tehetség, a megváltozott tudatállapotok,  

Pszichológia Intézet 
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Kutatási területek  
és részterületek 

Érintett-érdekelt intézetek,  
tanszékek 

a táplálkozás pszichológiai vonatkozásai és  
zavarai, az életminőség és egészségi állapot 
Pszicholingvisztika 
Tehetségkutatás és fejlesztés 
Szociálpszichológia és alkalmazott tudományai 
(gazdaságpszichológia, döntéspszichológia) 
Munkalélektan és szervezetpszichológia 
Reklámpszichológia 
Közlekedéspszichológia 
Sportpszichológia 
Metodológia. 
 
Szociológia, szociálpolitika, politológia 
Társadalmi rétegződés és identitás, valamint a 
társadalmi és munkaerő-piaci integráció  
Európai, nemzeti és lokális identitás  
Kortársi szocializáció, csoportszerveződések, 
csoportidentitások, cselekvési minták, értékek  
Gazdasági fejlődés megalapozása a vállalkozá-
sok és szakképző rendszerek együttműködésé-
nek fejlesztése révén  
Gyermek- és ifjúságpolitikai képzésfejlesztés 
Szociális szakemberek képzése 
Társadalmi emlékezet és az ifjúság társadalmi 
és politikai szerepvállalása 
 

Politikatudományi és Szociológiai  
Intézet 

Történettudomány 
Politikatörténet 
Gazdaság- és társadalomtörténet 
Eszmetörténet és historiográfia 
Agrár- és parasztságtörténet 
Arisztokrácia-történet 
Erdély és a Partium társadalma 
Szőlőtermelés és borkereskedelem 
Európa és az Európán kívüli világ 
 történelmi kapcsolatai 
Klasszika-filológia és neolatin tanulmányok 
Epigraphika és ókortörténet 

Történelmi Intézet 
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Általában véve a 21. század első másfél évtizedében a Bölcsészettudományi 
Kar kutatási irányaira és témáira elsősorban a sokszínűség volt jellemző. Ez ért-
hető is, mivel az oktatásban művelt területek kiterjedtségéből adódóan – például 
– valamennyi idegen nyelv esetében önmagában is több orientációt jelent az ille-
tő nyelv nyelvészeti vizsgálata és az általa hordozott kultúra (irodalom, művésze-
tek, civilizációtörténet és kulturális antropológia) kutatása. Ugyanakkor megálla-
pítható az is, hogy az elmúlt évek folyamán nagy költségvetésű, uniós támogatá-
sú kutatási projektek és a csekély forrással, időszakos támogatással folyó kuta-
tómunka egyaránt megtalálható volt, amelyek általában véve az egész Kar mű-
ködésének finanszírozása szempontjából is döntő szerepet játszottak. A folya-
matban lévő és az eddig befejezett projektek nagyobbrészt alap-, kisebb részben 
alkalmazott kutatási témákat érintettek. Az egyetemi integrációt követően a kari 
vezetés felismerte a tudományközi kapcsolatok jelentőségét, és különös figyel-
met szentelt ennek. Az egyre szaporodó multidiszciplináris kutatások ellenére a 
bölcsésztémák zömének közvetlen gyakorlati (azaz társadalmi, gazdasági, ipari, 
üzleti) hasznosítása napjainkban (néhány kivételtől eltekintve, például nyelv-
technológiai, digitális bölcsészeti, szociológiai vagy pedagógiai kutatások) ke-
véssé kivitelezhetőnek bizonyult. Azonban a kari kutatások nemzetközi beágya-
zottsága – ahogy látni fogjuk – a széleskörű és egyre inkább bővülő külföldi 
kapcsolatrendszer miatt sikeresnek tekinthető. Igaz ez mind az ún. nemzeti tu-
dományok (magyar nyelv és irodalom, történelem, néprajz), mind pedig az ide-
gen nyelvű filológiák esetében is. 

 

 
6. ábra. A Debreceni Egyetem akadémikusainak száma, 2000–2012 
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A Kar tudományos sikeréhez és tekintélyéhez természetesen nagyban hozzá-
járultak a bölcsészakadémikusok (lásd az 6. ábrát). E tekintetben azonban szo-
morú veszteség is érte a BTK-t az elmúlt évek során Görömbei András 2013-ban 
bekövetkezett halála miatt. Görömbei professzor 1945-ben született Polgáron, 
magyar-orosz szakos tanári diplomáját 1968-ban, némettanári diplomáját 1970-
ben szerezte a KLTE bölcsészkarán. Első oklevele megszerzése után rövid ideig 
Hajdúböszörményben tanított, majd 1970-ben a KLTE Modern Magyar Irodalom 
Tanszékén kapott állást. 1992-től tanszékvezető, 1995 és 2003 között Magyar és 
Összehasonlító Irodalomtudományi Intézetének igazgatója volt, eközben – 1993 
és 1995 között – még KLTE oktatási rektorhelyettesi feladatait is ellátta. 1989 és 
1992 között a Helsinki Egyetem, 1996 és 1997 között pedig a Bécsi Egyetem 
hívta meg vendégprofesszornak. 2001-ben választották meg a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia levelező, majd 2010-ben rendes tagjává. A 2000-es évek folya-
mán a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke, valamint a 
Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság, illetve a Nemzetközi Magyar Filológia 
Társaság választmányának tagja is lett. Fő kutatási területe az összehasonlító iro-
dalomtudomány és a 20. századi magyar irodalomtörténet, ezen belül is elsősor-
ban a népi írók tevékenysége és mozgalma volt, de jelentős eredményeket ért el a 
határon túli magyar irodalom feldolgozásában (a csehszlovákiai és a romániai 
magyar irodalom történetében) is. 
 

 
Görömbei András 

(1945–2013) 
 

Napjainkban a Kar hét akadémikusa közül ketten főállású, aktív oktatók, öten 
már nyugdíjas professzor emeritusok, azonban még továbbra is tevékenyen részt 
vesznek a BTK, s az intézetük közéletében, illetve a hazai és nemzetközi tudo-
mányos életben. A hét akadémikus közül négyen az MTA I. Nyelv- és Irodalom-
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tudományok, hárman pedig a II. Filozófiai és Történettudományok Osztályához 
tartoznak. Nem mellékes körülmény, hogy közülük öten a Debreceni Egyetem 
egyik jogelődjében, a KLTE bölcsészkarán szereztek diplomát, így értelemszerű-
en nagyon mély bennük a helyi kötődés, és ez bizonyítja azt is, hogy milyen erős 
a helyi bölcsészképzés. 

 

 
Vajda Mihály András 

 

A Kar akadémikusai között a legidősebb, egyben egyik legrégebb óta MTA-
tag professzor emeritusa Vajda Mihály András filozófus, 1935-ben született Bu-
dapesten. Tanulmányait 1957 és 1960 között folytatta az ELTE filozófia–német 
szakán, ahol Lukács György a tanítványai közé választotta. 1961-től 1973-ig az 
MTA Filozófiai Intézetének munkatársa volt, ahonnan azonban „politikai alkal-
matlanság” címén elbocsátották, és ekkortól szabadúszó műfordítóként dolgo-
zott. Az 1980-as években több külföldi egyetemen (Brémában, New Yorkban, 
Siegenben, Kasselban) volt vendégprofesszor. A rendszerváltozást követően Debre-
cenbe került, ahol a KLTE újjászerveződő Filozófia Tanszékének vezetője, majd 
1996 és 2000 között a Filozófiai Intézetének igazgatója lett. Később, 2005 és 
2009 között egyetemi professzori állása mellett az MTA Filozófiai Kutatóintéze-
te igazgatói tisztét is ellátta. A MTA 2001-ben választotta levelező, majd 2007-
ben rendes tagjává. Fő kutatási területe a 20. századi német filozófia, a fenome-
nológia, a totalitariánus társadalmak elmélete volt, a közelmúltban pedig a poszt-
modern filozófia lehetőségének vagy lehetetlenségének kérdése foglalkoztatta. 
 

2001-ben lett az MTA levelező tagja a BTK legfiatalabb akadémikusa is, a 
kivételes tehetségű nyelvész, Kertész András (2010-től az akadémia rendes tag-
ja). Kertész 1956-ban született Debrecenben, és tanulmányait is itt folytatta. 
1981-ben szerzett diplomát a KLTE angol-német szakán, és még ugyanebben az 
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évben a Germanisztika Intézet tanársegéde lett. 1994-ben kapott megbízást a 
Német Nyelvészeti Tanszék vezetésére, majd 1996-tól a Germanisztika Intézet 
igazgatójává választották (az intézetet 1999-ig, a tanszéket 2001-ig vezette, majd 
2007-től újra átvette). 2001-től a BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának, 
2003 és 2007 között a Magyar Tudományos Akadémia és a Debreceni Egyetem 
Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoportjának, 2007-től pedig az MTA, a Debreceni 
Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem Elméleti 
Nyelvészeti Kutatócsoportjának vezetője lett. 2006-ban az egyetem Nyelv- és Fi-
lozófiatudományi Kutatóközpontjának vezetésével is megbízták.  

 

 
Kertész András 

 
Az intézményen belüli tevékenység mellett jelentős szerepet kapott a hazai és 

nemzetközi tudományos életben is. 2005 és 2007 között a Magyar Akkreditációs 
Bizottság Nyelv- és Filozófiatudományi Bizottságának, 2003-tól 2006-ig a Ma-
gyar Germanisták Társaságának, 2008-tól pedig az MTA Nyelvtudományi Bi-
zottságának elnöke, a Magyar Nyelvtudományi Társaság, az Academia Europaea, 
az Internationale Vereinigung für Germanistik, a Mitteleuropäischer Germanis-
ten verband, Societas Linguistica Europaea tagja. Az 1998 és 2001 között Szé-
chenyi professzori ösztöndíjjal támogatott Kertész számos németországi egyete-
men is oktatott és kutatott, illetve több hazai és külföldi szakfolyóirat szerkesztő-
ségi tagja vagy főszerkesztője (Acta Linguistica Hungarica, Meta Linguistica, 
Sprachtheorie und germanistische Linguistik). Fő kutatási területe a tudomány-
elmélet, illetve elméleti és német nyelvészet. 

 
2004-ben lett az MTA levelező tagja a bölcsészkar akadémikusainak másik 

korelnöke, a történész Orosz István professzor. Orosz 1935-ben született Mádon, 
1957-ben szerzett diplomát a KLTE magyar–történelem szakán, ugyanebben az 
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évben a Középkori és Koraújkori Egyetemes Történeti Tanszék gyakornoka, 
1959-től főállású oktatója lett, 1975-től 1983-ig tanszékvezetői feladatokat is el-
látta. 1980–1986 között a KLTE BTK dékánja, majd 1986–1993 között az egye-
tem oktatási rektorhelyettese, 1988–1994 között pedig a Történeti Intézet igazga-
tója volt. Debreceni feladatai mellett az 1990-es években az ELTE BTK-n is ta-
nított. Számos hazai történész szakmai szervezet tagja és vezetője volt: 1990 és 
1996 között a határon túli magyar tanárok szakmai továbbképzése céljából létre-
hozott Ady Endre Akadémia, 1990–1992 folyamán a Magyar–Lengyel Történész  
 

 
Orosz István 

 

Vegyesbizottság, 2007-től a Magyar Történelmi Társulat, illetve az Agrártörténe-
ti és Faluszociológiai Osztályközi Állandó Bizottság elnöke, tagja az MTA Tör-
ténettudományi Bizottságának, illetve az Filozófiai és Történettudományok Osz-
tálya Bolyai Szakértői Testületének. Szerkesztőségi tagja több szakmai folyó-
iratnak, így a Századoknak, a Történelmi Szemlének, a Rubiconnak, illetve Agrár-
történeti Szemlének, amelynek főszerkesztője is. A tudományos tevékenység mel-
lett rövid ideig a politikai közéletben is szerepet vállalt: 1994 és 1998 között a Ma-
gyar Szocialista Párt országgyűlési képviselője volt. A jelenleg már professzor 
emeritus Orosz Istvánt 2013-ban választották az MTA rendes tagjává, kiterjedt 
szakmai munkájának elismeréseként, amely elsősorban a 19. századi magyar törté-
nelemre, illetve – az iskolateremtő Szabó István hagyományainak továbbvivője-
ként – az agrártörténetre, a szőlőtermesztés és bortermelés történetére irányult. 
 

Ugyanabban az évben, 2004-ben, amikor Orosz István az MTA tagja lett, vá-
lasztotta a legrangosabb tudományos szervezet levelező tagjainak sorába Bitskey 
István irodalomtörténészt is. Bitskey 1941-ben született Egerben (70. születés-
napján, 2011-ben a város díszpolgára lett), egyetemi tanulmányait pedig a KLTE  
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Bitskey István 

 
magyar-történelem szakán folytatta, ahol 1967 szerzett diplomát. Ezt követően 
rövid ideig az Egri Tanárképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolájában tanított. 
1972-ben az MTA Irodalomtudományi Intézetébe, majd 1975-ben a KLTE Régi 
Magyar Irodalom Tanszékére került. 1991 és 2003 között a Magyar Irodalom és 
Kultúratudományi Intézete igazgatója, 1993-tól 1998-ig az egyetem Bölcsészet-
tudományi Karának dékánja, 1993 és 2006 között a magyar irodalomtudományi 
doktori program (2001-től a doktori iskola) vezetője volt. A tudományos köz-
életben játszott jelentős szerepét mutatja az, hogy több szervezetben viselt tagsá-
got és vezetői posztot (Közoktatási Elnöki Bizottság, Irodalomtudományi Bizott-
ság, Művelődéstörténeti Osztályközi Állandó Bizottság, Osztrák-Magyar Iroda-
lom- és KultúrtudományiVegyesbizottság, Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 
Magyarságtudományi Társaság), illetve az, hogy több folyóirat szerkesztőbizott-
sági munkájából is kivette a részét (Debreceni Szemle, Keresztény Szó, Klió, Iro-
dalomtörténeti Közlemények). 2008-ban ő lett a Magyar Tudományos Akadémia 
Debreceni Területi Bizottsága (röviden Debreceni Akadémiai Bizottság, DAB) 
első bölcsész elnöke. A napjainkban már professzor emeritusként tevékenykedő 
irodalomtörténészt az MTA 2013-ban választotta rendes tagjává iskolateremtő 
kutatásai elismeréseként, amelyek elsősorban kora újkori-újkori (16–18. sz.) ma-
gyar irodalomtörténetre, művelődéstörténetre, különösen a magyarországi rene-
szánszra irányultak. 

 
2007-ben lett újabb debreceni bölcsész a Magyar Tudományos Akadémia le-

velező tagja. Imre László professzor 1944-ben született Csornán, tanulmányait ő 
is a KLTE bölcsészkarán folytatta, ahol 1968-ban szerzett diplomát. Még ugyan-
ebben az évben a 19. századi Magyar Irodalom Tanszék tanársegéde lett. Több  
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Imre László 

 
mint másfél évtizedig, 1989 és 2005 között volt a tanszék vezetője. Ez idő alatt, 
1989-től 1992-ig a BTK dékáni feladatait is ellátta, majd az 1998/1999. tanévben 
ő volt a KLTE utolsó oktatási rektorhelyettese. Az egyetemi integráció után – 
ahogy erről már szó volt – rektorhelyettesként és rektorként jelentős szerepet ját-
szott az egységes intézmény életében is. 1992 és 1996 között a Helsinki Egyetem 
vendégprofesszora volt, a 2000-es évek folyamán pedig több más külföldi egye-
temen is tanított (Tartuban, Kijevben, Szentpéterváron, illetve Rutgers Egye-
temen és a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen). Tagja az Irodalom-
tudományi Bizottságnak, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának, a 
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaságnak, a Kölcsey Társaságnak, alelnö-
ke Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak, elnöke az MTA Bölcsészettudományi 
Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet Külső Tanácsadó Testületének. Szer-
kesztőségi tagja a Protestáns Szemle és az Irodalomtörténet című szakfolyóirat-
oknak. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem díszdoktori címét is vi-
selő irodalomtörténészt 2013-ban választották az MTA rendes tagjává. A napja-
inkban professzor emeritusként is aktív tudós fő kutatási területe a 19–20. száza-
di magyar irodalomtörténet, valamint a 19. századi orosz irodalom. 
 

2010-ben további két debreceni bölcsészprofesszort választott levelező tagjá-
vá a Magyar Tudományos Akadémia. Kettőjük közül az idősebb, Solymosi Lász-
ló történész, 1944-ben született Veszprémben. Eddigi tudományos pályája során 
rendkívüli publikációs tevékenységet folytatott, és szakmai reputációja is igen 
magas szintű: ezt bizonyítja a több mint 240 magyar és idegen nyelvű önálló 
közleménye, illetve a 1400 független idézettsége. Kutatásai során főként a törté-
neti segédtudományokkal, elsősorban oklevéltannal, illetve a középkori magyar  
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Solymosi László 

 
történelemmel, ezen belül is főként az Árpád-kor egyház- és társadalomtörténe-
tével foglalkozott. Több hazai és nemzetközi tudományos szervezet elnökségi 
vagy választmányi tagja (Commission Internationale de Diplomatique du Comité 
International des Sciences Historiques, Magyar Történelmi Társulat, Magyar Ré-
gészeti és Művészettörténeti Társulat, MTA Történettudományi Bizottság, Mű-
velődéstörténeti Osztályközi Állandó Bizottság, Klasszika-filológiai Tudomá-
nyos Bizottság, Közoktatási Elnöki Bizottság, Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizott-
ság), illetve szakfolyóiratok szerkesztésében is szerepet vállalt (Bibliotheca his-
toriae ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nuncupatae, 
Történelmi Szemle, Magyar Egyháztörténeti Vázlatok). Napjainkban a Debreceni 
Egyetem BTK Közép-, Koraújkori Magyar Történeti és Segédtudományi Tan-
széke mellette az ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tan-
székén is professzor emeritus. 

 
A Bölcsészettudományi Kar másik 2010-ben levelező taggá választott aka-

démikusa S. Varga Pál irodalomtörténész volt. 1955-ben született Debrecenben, 
tanulmányait is itt folytatta, és 1979-ben szerzett diplomát a KLTE magyar-
orosz-finnugor szakán. Az 1980-as évek elején a KLTE Gyakorló Gimnáziumá-
nak tanára volt, 1986-tól az egyetem Magyar és Összehasonlító Irodalomtudo-
mányi Intézetének oktatója lett. 1989–1992 között a Jyväskylä-i egyetem lekto-
raként, 1999/2000-ben pedig a Bécsi Egyetem vendégprofesszoraként dolgozott. 
1998-tól 2003-ig az Irodalomtörténet című folyóirat kritikai rovatának szerkesz-
tője volt. 2002 óta az MTA Irodalomtudományi Bizottságának, 2007-től pedig a 
Magyar Akkreditációs Bizottság tagja. A napjainkban is szerteágazó kutatási és 
tudományszervezési feladatokat folytató professzor főként a 19. századi magyar 
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irodalomtörténettel, ezen belül is a korszak eszmetörténetével, líratörténetével, 
az akkori nemzeti irodalom paradigmájával és „emlékezethelyeivel” foglalkozik. 
 

 
S. Varga Pál 

 

Az akadémikusok mellett a BTK más professzorai és oktatói is aktív szerepet 
vittek, illetve visznek napjainkban is a különböző kutatócsoportokban, kutatóköz-
pontokban és tudományos projektekben (pl. OTKA pályázatokban). Ezek mind-
egyikét, céljaikat, eredményeiket, konferenciáikat és publikációikat lehetetlenség 
lenne felsorolni, ezért csak azokat emeljük ki, melyek a résztvevő oktatók/kutatók 
köre és létszáma, az elnyert/felhasznált források nagyságrendje és az eredményeik 
újdonsága, alkalmazás-orientáltságuk hatékonysága révén kiemelkednek.  

 

 
Pillanatkép a BTK tudományos rendezvényeiből I. 
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Pillanatkép a BTK tudományos rendezvényeiből II. 

 
E szempontok szerint kétségtelenül kimagaslik a 2008/2009-ben elnyert, Hu-

nyadi László professzor vezetése alatt álló „Az ember-gép kommunikáció tech-
nológiájának elméleti alapjai” címet viselő IKUT-TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-
0009 számú projekt, amelynek célja az emberközeli, gépi összetevőt tartalmazó 
kommunikáció modellezési lehetőségeinek feltárása (részleteihez lásd http:// 
hucomtech.unideb.hu/hucomtech/,http://lingua.arts.unideb.hu/index.php?id=rese
arch). A program keretében 2012-ig összesen mintegy 30 publikációt jelentettek 
meg a résztvevő kutatók.  

Hasonlóan jelentős, ám az egész Kart érintő projekt 2010-ben indult útjára, 
miután a Debreceni Egyetem elnyerte a kutatóegyetemi címet, és ezzel az elit-
egyetemi rangot. A rendkívül komplex és szerteágazó „A felsőoktatás minőségé-
nek javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Deb-
receni Egyetemen” címet viselő TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 számú 
programöt kiemelt alapkutatási témakörében összesen 118 kutatócsoport (!) indí-
tott kutatási témát az egész egyetemen, és célja az volt, hogy a Debreceni Egye-
tem elérje a vezető európai elitegyetemek tudományos teljesítményét, színvona-
lát és elismertségét. Ennek keretében a „Nyelvtechnológia és bioetika” címet vi-
selő bölcsészettudományi alprojektjének vezetője Kertész András akadémikus 
professzor, helyettese S. Varga Pál akadémikus, projektasszisztense Takács Mik-
lós, a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet oktatója, helyettese Csatár 
Péter, a Germanisztika Intézet adjunktusa lett. Az elinduló 20 kutatócsoport té-
máit és a 2010–2012 között megjelent publikációinak számát az alábbi táblázat 
foglalja össze (részletesebben lásd a http://deba.unideb.hu web-oldalon): 
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5. táblázat. A kutatóegyetemi program témái 
 

Kutatási téma Témafelelős Publikációk 
Emlékezethelyek a népi kultúrában – a népi 
 kultúra emlékezete 

Bartha Elek  
(Néprajzi Tanszék) 

14 

Kulturális földrajz – térszemiotika Bényei Tamás  
(Angol-Amerikai Int.) 

31 

A hipertext számítógépes nyelvészeti 
 alkalmazási lehetőségei 

Boda István  
(Informatikai Kar) 

13 

A sajtónyilvánosság feltárása a 18–19. 
 században 

Debreczeni Attila 
(Magyar Irodalom- és 

Kultúratudományi Int.) 

16 

Mai Magyar Beszélt Nyelvi Adatbázis Gácsi-Iványi Zsuzsanna
(Germanisztika Int.) 

4 

A magyarországi latin nyelvű írásbeliség 
 és klasszikus kultúra 

Gesztelyi Tamás 
(Történelmi Int.) 

43 

Magyar nyelv- és névtörténeti kutatások Hoffmann István 
(Magyar  

Nyelvtudományi Int.) 

28 

Az ember-gép kommunikáció multimodális 
adatbázisai 

Hunyadi László 
(Ált. és Alk.  

Nyelvészeti Tanszék) 

3 

A kora újkori magyarországi mártirológia és 
szentkultusz identifikációs vonatkozásai, iro-
dalmi-műfaji jellemzői a 16–18. századi Eu-
rópa konfesszionális rendszerében, szerepük 
a vallási emlékezethelyek értelmezésében 

Imre Mihály 
(Magyar Irodalom- és 

Kultúratudományi Int.) 

32 

Integrált nyelvi adatfeldolgozás Kertész András 
(Germanisztika Int.) 

27 

A magyar nyelv korpusz alapú vizsgálata a 
 lexikai-funkcionális grammatika keretében 

Laczkó Tibor 
(Angol-Amerikai Int.) 

23 

A kulturális emlékezet pszichológiai  
szempontú vizsgálata 

Münnich Ákos  
(Pszichológia Int.) 

28 

A szöveg- és stíluskutatás sajátos irányai Szikszainé Nagy Irma 
(Magyar  

Nyelvtudományi Int.) 

35 

A személy bioetikai kontextusai Rózsa Erzsébet 
(Filozófia Int.) 

69 

Memoria Regum – Középkori magyar  
királyok emlékei és emlékezete Európában 

Papp Imre  
(Történelmi Int.) 

23 
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Kutatási téma Témafelelős Publikációk 
Kora újkori magyar emlékezethelyek. Ma-
gyar királyok és erdélyi fejedelmek emléke-
zete, udvar és rendek a 17–20. században 

Papp Klára 
(Történelmi Int.) 

19 

Az emlékezet medialitása, emlékezet-helyek 
a populáris kultúrában 

Szirák Péter 
(Kommunikáció- és 

Médiatudományi Tsz.) 

9 

Mai Magyar Digitális Helynévtár Tóth Valéria 
(Magyar Irodalom- és 

Kultúratudományi Int.) 

27 

Magyar emlékezethelyek S. Varga Pál 
(Magyar Irodalom- és 

Kultúratudományi Int.) 

45 

A magyar nemzettudat modernkori 
 emlékezethelyei 

Velkey Ferenc 
(Történelmi Int.) 

63 

 
A projekt során a Kar olyan területeken mutatott fel eredményeket, mint a 

humántudományi adatbázisok létrehozása és kiaknázása, az elektronikus és hu-
mán ágensek közötti interakció, a nyelv számítógépes feldolgozása és a nyelv-
technológia, a bioetika rendkívül aktuális problémaköre, az Internet és a hiper-
textualitás, a társadalmi emlékezet és az emlékezethelyek. A 2012-ben befejező-
dött program keretében összesen 170 kutató vett részt, akik többsége a BTK főál-
lású oktatója, PhD-hallgatója volt, de szerepet vállaltak köztük külső munkatár-
sak is, 30 konferenciát bonyolítottak le és több mint 550 (!) publikációt jelentet-
tek meg. 

2012-ben a kutatóegyetemi program folytatásaként olyan kutatócsoportok 
kezdték meg újabb két évre a működésüket, amelyeket fiatal kutatók vezetnek, s 
feladatuk során ezért kötelezettségükké vált OTKA pályázatok, vagy Lendület 
pályázatok benyújtása. A Kar a fókuszterületen igen szépen szerepelt, általában a 
nagy intézetek 2-3 fiatal kutatócsoport létesítésének voltak nyertesei. 

A fenti lehetőségtől bizonyos mértékig függetlenül a Karon jelenleg több 
mint 40 (!) kutatócsoport működik, amelyek egy része a kutatóegyetemi projekt-
ben vállalt céljaikat folytatják, bizonyos részük már a korábbi évekre is vissza-
nyúlik, illetve vannak olyanok is, amelyek frissen szerveződtek meg valamely 
aktuális tudományos téma feldolgozására.  

Ezeket az alábbi táblázat foglalja össze az Egyetem Tudástérképe alapján 
(http://tudasterkep.unideb.hu/organization?creo=AAABGOFA&reo=AAABGO
VS): 
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Kutatócsoport neve Tanszék, intézet, központ Vezető 
Ált. és Alk. Nyelvészeti Tanszéki  
Kutatócsoport 

Ált. és Alk. Nyelvészeti 
Tanszék 

Hunyadi László 

HUCOMTECH Kutatóközpont Ált. és Alk. Nyelvészeti 
Tanszék 

Hunyadi László 

Nemzetközi Migráció Kutatási  
Központ 

Angol-Amerikai Intézet Glant Tibor 

Ausztrál Kutatóközpont Angol-Amerikai Intézet Espák Gabriella 

Gendertudományi Központ Angol-Amerikai Intézet Séllei Nóra 

Ír Kutatóközpont Angol-Amerikai Intézet Bertha Csilla 

Kanadai Kutatóközpont Angol-Amerikai Intézet Molnár Judit 

Lexikai-Funkcionális Grammatikai 
Kutatócsoport 

Angol-Amerikai Intézet Laczkó Tibor 

Digitális Bölcsészet Kutatócsoport Digitális Bölcsészet  
Központ 

Hunyadi László 

Francia Nyelv, Irodalom és Kultúra 
Kutatócsoport 

Francia Tanszék Csűry István 

Szövegnyelvészet és Elbeszélés-
elmélet Csoport 

Francia Tanszék Kiss Sándor 

Kollektív Identitás és Kulturális  
Emlékezet Közép-Európában  
Kutatócsoport 

Germanisztika Intézet Kovács Kálmán 

Mai Magyar Beszélt Nyelvi  
Adatbázis Konverzációanalitikai  
Kutatócsoport 

Germanisztika Intézet Iványi Zsuzsanna 

Német-Magyar Kontrasztív Nyelvtan 
Kutatócsoport 

Germanisztika Intézet Pilarský, Jiři 

Színház- és Médiatudományi  
Kutatócsoport 

Germanisztika Intézet Balkányi  
Magdolna 
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Kutatócsoport neve Tanszék, intézet, központ Vezető 
Hungarológiai Központ Hungarológiai Központ S. Varga Pál 

Sajtónyilvánosság Feltárása a 18–19. 
Században Kutatócsoport 

Magyar Irodalom- és  
Kultúratudományi Intézet 

Debreczeni Attila 

Kora Újkori Magyarországi 
Mártirológia és Szentkultusz  
Kutatócsoport 

Magyar Irodalom- és  
Kultúratudományi Intézet 

Imre Mihály 

Magyar Emlékezethelyek  
Kutatócsoport 

Magyar Irodalom- és  
Kultúratudományi Intézet 

S. Varga Pál 

MTA-DE Klasszikus Magyar  
Irodalmi Textológiai Kutatócsoport 

Magyar Irodalom- és  
Kultúratudományi Intézet 

Debreczeni Attila 

Reformációkutató és Kora Újkori 
Művelődéstörténeti Műhely 

Magyar Irodalom- és  
Kultúratudományi Intézet 

Bitskey István 

A szöveg- és stílusvizsgálat sajátos 
irányai 

Magyar Nyelvtudományi 
Intézet 

Szikszainé Nagy 
Irma 

Magyar Nyelv- és Névtörténeti  
Kutatások Kutatócsoport 

Magyar Nyelvtudományi 
Intézet 

Hoffmann István 

Nyelvújítás a Kisebb Finnugor  
Nyelvek Körében Kutatócsoport 

Magyar Nyelvtudományi 
Intézet 

Maticsák Sándor 

Onomasztikai Kutatócsoport Magyar Nyelvtudományi 
Intézet 

Tóth Valéria 

Poliglott Szövegnyelvészeti-
szövegtani Kutatóprogram 

Magyar Nyelvtudományi 
Intézet 

Petőfi S. János 

Társas-Kognitív Nyelvészeti  
Kutatócsoport 

Magyar Nyelvtudományi 
Intézet 

Kis Tamás 

Holland Nyelv, Irodalom és Kultúra 
Kutatócsoport 

Néderlandisztika Tanszék Pusztai Gábor 

Magyar-Holland Kapcsolatok  
Kutatócsoport 

Néderlandisztika Tanszék Pusztai Gábor 
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Kutatócsoport neve Tanszék, intézet, központ Vezető 
MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport Néprajz Tanszék Bartha Elek 

Andragógiai Kutatócsoport Neveléstudományok  
Intézete 

Györgyi Zoltán 

Debreceni Iskola Kutatócsoport Neveléstudományok  
Intézete 

Brezsnyánszky 
László 

DE Felsőoktatás-kutató és Fejlesztő 
Központ - CHERD-Hungary 

Neveléstudományok  
Intézete 

Kozma Tamás 

Iskolai Erőszak Kutatócsoport Neveléstudományok  
Intézete 

Buda Marianna 

Tanulórégió Kutatási Műhely Neveléstudományok 
Intézete 

Kozma Tamás 

Adatszerkezet a Kognitív Szemantikai 
Elméletekben Kutatócsoport 

Nyelv- és Filozófiatudományi 
Kutatóközpont 

Kertész András 

Az Inkonzisztencia Problémája az 
Elméleti Nyelvészetben  
Kutatócsoport 

Nyelv- és Filozófiatudományi 
Kutatóközpont 

Kertész András 

Az Integrált Nyelvi Adatfeldolgozás 
Kutatócsoport 

Nyelv- és Filozófiatudományi 
Kutatóközpont 

Kertész András 

MTA-DE-PTE-SZTE Elméleti  
Nyelvészeti Kutatócsoport 

Nyelv- és Filozófiatudományi 
Kutatóközpont 

Kertész András 

Szociológiai Kutatócsoport Politikatudományi és  
Szociológiai Intézet 

Murányi István 

17–20. Századi Magyar és Európai 
Gazdaság- és Társadalomtörténet  
Kutatócsoport 

Történelmi Intézet Orosz István 

A Magyarországi Latin Írásbeliség  
és Klasszikus Kultúra Kutatócsoport 

Történelmi Intézet Gesztelyi Tamás 

Európa-tanulmányok program Történelmi Intézet Pallai László 
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Kutatócsoport neve Tanszék, intézet, központ Vezető 
Modern Politikatörténeti, Politikai  
Intézmény- és Eszmetörténeti  
Kutatócsoport 

Történelmi Intézet Lévai Csaba 

Régiótörténeti Kutatócsoport Történelmi Intézet Barta János,  
Papp Klára 

Erdély-történeti kutatócsoport Történelmi Intézet Papp Klára 

Historiográfiai műhely Történelmi Intézet Erős Vilmos 

 
A kutatócsoportok jelentős része aktívan együttműködött más intézmények 

kutatóival, különösen a Magyar Tudományos Akadémiával, illetve annak Debre-
ceni Területi Bizottságával. Ebből a szempontból kiemelkedik közülük a Néprajz 
Tanszék kutatócsoportja, amely a legrégebb óta működő, MTA által támogatott 
egység. Az 1949-ben létrehozott csoport célja jelenleg a Kárpát-medence észak-
keleti régiójában a 20. század folyamán végbement történeti, társadalmi, politikai 
folyamatokkal párhuzamosan, részben azok következményeként zajló kulturális 
változások néprajzi, etnikai, vallásfelekezeti megnyilvánulásainak és tradicioná-
lis jelenségeinek feltárása. Ehhez hasonlóan MTA által támogatott csoport a Ma-
gyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Klasszikus Magyar Irodalmi Texto-
lógiai Kutatócsoportja, illetve a Magyar Nyelvtudományi Intézet Magyar Nyelv- 
és Névtörténeti Kutatások Kutatócsoportja. Utóbbi a magyar nyelv történetének 
legkorábbi, nyelvemlékekkel adatolható korszakának, az ómagyar kornak a vizs-
gálatát tűzte ki célul, és legfőbb törekvése e korszak nyelvi állapotának minél át-
fogóbb, interdiszciplináris szemléletű feltárása. A szélesebb intézményi együtt-
működés példája a Kertész András akadémikus által vezetett Elméleti Nyelvésze-
ti Kutatócsoport, amely az Akadémia mellett pécsi és szegedi intézményekkel áll 
kapcsolatban. 2013-ban jött létre, s a szenátus 2014 tavaszán fogadta el a négy 
egyetem együttműködésre épülő Nemzetközi Inter-Regionális Társadalomtörté-
neti és Néprajzi Kutatási Központ működését, amelyet Papp Klára vezet. To-
vábbá érdemes még külön kiemelni a nemrégiben alakult „Magyarország a kö-
zépkori Európában” Kutatócsoportot, amely Bárány Attila, a Történelmi Intézet 
docense vezetésével lett az MTA „Lendület” pályázatának (LP2014-13/2014) el-
ső debreceni nyertese. 

A kutatócsoportok között vannak olyanok is, amelyek napjaink jellemző és 
aktuális társadalmi jelenségeinek vizsgálatát tűzte ki céljául. Erre példa a Neve-
léstudományok Intézete Iskolai Erőszak Kutatócsoportja, amely 2010-ben ala-
kult. A kutatócsoport elméleti és empirikus kutatásokat végez a középiskolások 
és felső tagozatos diákok körében, hogy minél jobban megismerhessük a közös-
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ségek működését, a tanulók közérzetét meghatározó tényezőket, az iskolai erő-
szak természetét. 

 

 
 

 

 
„Lendületben” a BTK is 

 
A TÁMOP, OTKA és MTA pályázatok révén létrejött kutatócsoportok, illetve 

az általuk támogatott kutatások mellett érdemes még kiemelni a Magyarország-
Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programot (HURO). Tradicionális-
történelmi kapcsolataiból adódóan a debreceni Bölcsészettudományi Kar különösen 
érintett e projekt célkitűzéseit illetően, amelynek átfogó törekvése az, hogy köze-
lebb hozza egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gaz-



TUDOMÁNYOS ÉLET ÉS A KAR KAPCSOLATRENDSZERE 

 

57

dasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegí-
tése érdekében. 2011/2012 három pályázattal is érdekelt volt a Kar a program kere-
tében (Higher Education for Social Cohesion – Cooperative Research and 
Development in a Cross-Boarder Area, HURO/0901/253/2.2.2; A gazdasági fejlő-
dés megalapozása a vállalkozások szakmai kompetenciákra vonatkozó igényeinek 
és a szakképző intézmények kínálatának feltárásával, HURO/0901/267/2.2.4; Euro-
pean, National and Regional Identity – Theory and Practice, HURO/0801/180). 

A BTK kari szinten, illetve az egyes egységek (intézetek, tanszékek) szintjén 
is kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, és ezeket folyamatosan bőví-
tette is az elmúlt másfél évtized folyamán, ami az egész egyetem számára hasz-
nosnak bizonyultak. Például a 2005/2006. tanévben éppen a fakultás kezdemé-
nyezésére kötötta TEK együttműködési megállapodásta State University of New 
York at Brockport-tal, amely oktató- és hallgatócserét, valamint közös kutatási 
projekteket ölel fel. 

A külföldi kapcsolatok kialakításában értelemszerűen a Kar idegen nyelvi egy-
ségei jártak az élen, ami elsősorban az ERASMUS programnak köszönhető. Ennek 
keretében a különböző tudományterületek művelői mellett számos (nem csak ide-
gen nyelv) szakok hallgatói juthattak el Európa és világ több felsőoktatási intéz-
ményébe. Például az Olasz Tanszék hét olasz egyetemmel áll jelenleg ERASMUS 
kapcsolatban (Bolognai Egyetem, Cassinói Egyetem, Cataniai Egyetem, D’Annunzio 
Egyetem, L’Orientale Egyetem, Udinei Egyetem, La Sapienza Egyetem), amelynek 
révén folyamatos a hallgatók és oktatók cseréje, évente 12–14 debreceni hallgató 
vehet részt 5–6 hónapos ösztöndíjjal olaszországi egyetemi képzésben. Hasonlóan 
széleskörű az ERASMUS kapcsolatrendszere a Germanisztika Intézetnek, a Szla-
visztika Intézetnek, a Francia Tanszéknek és a Néderlandisztika Tanszéknek, az 
Angol-Amerikai Intézet hallgatói, doktoranduszai és oktatói számára emellett fel-
becsülhetetlen kapcsolati, kutatási tőkét biztosít a Fulbright-ösztöndíjprogram is, 
amelynek keretében amerikai vendégoktatók is érkeztek Debrecenbe az elmúlt 
évtized folyamán. A Szociológia és Szociálpolitika tanszéknek jelenleg 17 szer-
ződéssel is megerősített Erasmus partnere van, illetve a két már futó és egy szer-
ződés alatt álló EU-s keretprogramja mellett további 2 nemzetközi partnerségben 
megvalósuló kutatási fejlesztési programmal rendelkezik. 

A Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézet pedig összesen 14 európai 
ország (Németország, Olaszország, Franciaország, Hollandia, Ausztria, Svájc, 
Oroszország, Belgium, Görögország, Románia, Szlovákia, Nagy-Britannia, Len-
gyelország, Finnország) egyetemével és több amerikai (ohioi és arizonai) felső-
oktatási intézménnyel is kapcsolatban áll. Nem véletlenül, hiszen a 2000-es évek 
folyamán és napjainkban is az Intézet egyik motorja a nemzetközi hungarológiai 
kutatásoknak, oktatói pedig folyamatosan részt vesznek a határon túli magyarság 
tudományos életében, a magyarságtudományi kutatások összehangolásában, így 
minden olyan európai felsőoktatási intézménnyel kapcsolatot alakított ki, ahol 
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magyar nyelvű képzés, magyar tematikájú kutatás folyik. Ebből adódóan az Inté-
zet szerepet vállal a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaságban, az MTA 
Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságában, illetve a Nemzetközi 
Hungarológiai Kongresszusok megszervezésében. Nem véletlen, hogy 2006-ban 
ennek a rendezvénynek a Debreceni Egyetem adott otthont, és az Intézetben mű-
ködik a Debreceni Egyetem Hungarológiai Kutatóközpontjának titkársága is. 
Egyébként a Hungarian Studies – European Joint Master központ három egye-
tem, Debrecen, Bécs, Szeged közreműködésével jött létre. Emellett különösen 
értékes és eredményes az együttműködésük a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudo-
mányegyetemmel (közös doktorképzési program, konferenciák szervezése, kuta-
tási projektek és kölcsönös vendégoktatási program), illetve a Bécsi Egyetem 
Magyar Tanszékével. Emellett az Intézet oktatói több európai uniós projektben 
(SOCRATES-COMENIUS, BEGA) is részt vettek.  

A Történelmi Intézet külkapcsolatai elsősorban a környező országok magyar 
felsőoktatási intézményeivel lettek szorosak (Beregszász, Eperjes, Kolozsvár), de 
oktatói közül többen kutattak és tanítottak az Egyesült Államokban (a 
bloomigtoni Indiana University-n), Írországban (Galway-ban), Németországban 
(Rostockban), Franciaországban (Párizsban, Clermont-Ferrandban) illetve Ja-
pánban (Tokio). Az utóbbi országokból jelenleg is hallgatnak idegen nyelvű ma-
gyar történelmi kurzusokat külföldi diákok ERASMUS ösztöndíj keretében. A 
történelem szakos hallgatók, PhD-jelöltek és oktatók közül többen vettek részt az 
ERASMUS kapcsolatok építésében, és a 21. század első másfél évtizedében 
rendszeresen megfordultak az ösztöndíj nyújtotta lehetőségeket kihasználva  
Barcelonában, Pisában, Rostockban, Kolozsváron és Eperjesen. 2005 és 2010 
között fontos kapcsolatépítésre volt lehetősége az Intézetnek a CLIOHRES.net 
(Creating Links and Innovative Overviews for a New History Research Agenda 
for the Citizens of a Growing Europe) Európai Unió által támogatott egyetemkö-
zi program keretében. A program hat tematikus munkacsoportjában a kontinens 
és a világ számos felsőoktatási intézménye képviseltette magát, konferenciákat, 
work-shopokat szerveztek és színvonalas tanulmányköteteket adtak ki. Külön 
megtisztelő volt, hogy az egyik („6. Europe and the World” elnevezésű) munka-
csoport vezetője az Intézet oktatója, Lévai Csaba lehetett. Rajta kívül még egy 
oktató, Bárány Attila és négy egymást váltó doktorandusz-hallgató vehetett részt 
a munkacsoport tevékenységében (Demeter Gábor, aki korábban a Földrajzi In-
tézet oktatója volt, Vida István Kornél, jelenleg az Angol-Amerikai Intézet ad-
junktusa, Kerepeszki Róbert, a Történelmi Intézet adjunktusa és Kákóczky Balázs, 
aki nemrégiben védte meg PhD-disszertációját). A program során a résztvevők 
kapcsolatokat építhettek orosz, portugál, ír, izlandi, spanyol, német, angol, szlovén, 
belga és dél-afrikai oktatókkal, doktorandusz-hallgatókkal. A CLIOHRES.net lehe-
tőségeit jól mutatja, hogy ennek révén született ERASMUS-megállapodás a 
Bambergi Egyetemmel. Hasonlóan figyelemreméltó a BTK finn kapcsolata, 
amelynek révén a Zeneművészeti Karral közösen indult PhD-képzés. 
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A Kar külkapcsolatai Európában 

 
 

 
A Kar külkapcsolatai az Egyesült Államokban 



KEREPESZKI RÓBERT 

 

60 

Általában is elmondható, hogy a Kar egésze és egységei jól használták ki az 
Európai Unió adta szabad kapcsolatépítési lehetőségeket, különösen Magyaror-
szág 2004-es csatlakozását követően, tehát a belépés tudományos szempontból is 
csak előnnyel járt. Jól példázza ezt a BTK Pszichológia Intézete is, amely 
2007/2008-ban bekapcsolódott az EU ATLANTIS programjába, ahol egy len-
gyel és egy amerikai egyetemmel együtt nyert el közös képzést, s ebből követ-
kezően közös diplomakiadást támogató pályázatot. Fontos ugyanakkor hangsú-
lyozni azt is, hogy a BTK tudományos és külkapcsolati profiljának fontos része 
volt a határon túli magyar nyelvű tudományosság védelmezése és sikeres elő-
mozdítása. Ezért alapította az MTA Debreceni Területi Bizottsága a Pro 
Cooperatione Scientifica Promovenda Díjat, amelyet általában valamelyik kör-
nyező ország magyar felsőoktatási intézményének oktatója-kutatója kapta, pél-
dául a 2010/2011. tanévben Kónya Péter, az Eperjesi Egyetem professzora, aki-
vel rendkívül jó kapcsolatokat ápol a BTK Történelmi Intézete. 

A BTK kapcsolatrendszerében fontos helyen szerepel a helyi cégekkel való 
együttműködés is. Ebben a vonatkozásban kiemelkedő és rendkívül eredményes 
volt az elmúlt évek során a németországi székhelyű informatikai, hálózat- és 
szerverüzemeltető, illetve felügyelő T-Systems International magyarországi le-
ányvállalatával, az IT Services Hungary Kft-vel 2008 szeptemberében kötött 
megállapodás. Ennek keretében német nyelvű IT ismeretek speciális képzés in-
dult a Karon (az első tanév folyamán 32 hallgatóval), aminek elvégzői biztos el-
helyezkedést találtak a cégnél. A sikeres együttműködés bizonyítja, hogy a még 
oly távolinak tűnő területek, mint a humán tudományok és a modern informatika 
is megtalálhatják a kapcsolódási pontokat. Ezért a megállapodásért és annak fo-
lyamatos ápolásáért 2011-ben Ilosvai Péter, az IT Services Hungary Kft ügyve-
zető igazgatója a Tudományegyetemi Karokért Díjat kapta. 

 
 
 



 

A képzési struktúra és kínálat 
 – alapképzéstől a doktoriig 

FORISEK PÉTER 

Képzési szerkezet 1999–2014 között 
 
 

Egyetemi és főiskolai képzések 1999–2006 
 

A tárgyalt időszak első felében, 2005-ig, a Bölcsészettudományi Karon egyetemi 
és főiskolai öt illetve négy éves képzésekre kerülhettek be hallgatók. 2001 szep-
temberében indulhatott utoljára tanegységes képzés, 2002 szeptemberétől pedig 
ugyanazon szakokon már kreditrendszerű képzés folyt. 2000 végén készült el a 
200/2000. (XI. 29.) számú kormányrendelet a felsőoktatási tanulmányi pontrend-
szer, más néven kreditrendszer bevezetéséről és az intézményi kreditrendszerek 
egységes nyilvántartásáról, amelyet a tervek szerint 2002-ig valamennyi felsőokta-
tási intézménynek be kellett vezetnie. Valójában országosan csak 2003-ra történt 
meg ez, a PhD képzésben pedig csak a 2004/2005-ös tanévtől. A Debreceni Egye-
tem már 2001 januárjában megkezdte a felkészülést és létrehozta az oktatási rek-
torhelyettes vezetése alatt álló Tantervfejlesztő Egyetemi Bizottságot, amely szak-
csoportonként kidolgozta a kreditrendszerre való átálláshoz szükséges intézkedése-
ket, valamint az új kreditrendszerű egyetemi tanulmányi és vizsgaszabályzatot. Az 
egyetemen ezzel egy időben történt a Neptun 2000 egységes tanulmányi informatikai 
rendszer bevezetése. A Bölcsészettudományi Kar a kormányrendeletben kitűzött 
eredeti határidőt tartva 2002 szeptemberében bevezette a kreditrendszert, valamint a 
Neptun rendszer is megkezdte működését. Az informatikai rendszer fokozatosan vet-
te át a papíralapú adminisztráció helyét, ezen keresztül történt a hallgatók beíratá-
sa/beiratkozása, nyilvántartása, az ösztöndíjak utalása, valamint a kurzusok felvéte-
le, adminisztrációja és a vizsgára jelentkezés is. A Neptun rendszer bevezetésével 
vált sürgetővé a hallgatók által is használható kari számítógép-állomány fejlesztése, 
ennek keretében készült el a kari számítógépterem (V. terem), valamint az Egyete-
mi Könyvtár is számos új gépet vásárolt, amely a hallgatók rendelkezésére állt.  

A vizsgált időszakban 22 szakon folyt képzés, amelyeken belül összesen 21 
speciális képzésre volt lehetősége a hallgatóknak. 16 tanári továbbképzési prog-
ram is működött, de ezek kis hallgatói létszámmal. A Karon négy szakirányú to-
vábbképzés is működött. 

A Bölcsészettudományi Karon az egyetemi szakok a következők voltak: an-
gol nyelv és irodalom, filozófia, finn nyelv és irodalom, finnugor, francia nyelv 
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és irodalom, latin nyelv és irodalom, lengyel nyelv és irodalom, magyar nyelv és 
irodalom, művelődésszervező, néderlandisztika, német nyelv és irodalom, nép-
rajz, olasz nyelv és irodalom, orosz nyelv és irodalom, ógörög nyelv és irodalom, 
pedagógia, politológia, pszichológia, szociálpolitika, szociológia, történelem. A 
fenti szakok közül tanári végzettséget is lehetett szerezni a következőkből: angol 
tanár, finn tanár, francia tanár, latin tanár, lengyel tanár, magyar tanár, német ta-
nár, néprajz tanár, olasz tanár, orosz tanár, ógörög tanár, pedagógia tanár, pszi-
chológia tanár, szociológia tanár, történelem tanár. Új képzésként csatlakozott a 
2004/5-ös tanévtől a kommunikáció szak, amelyet eredetileg a Bölcsészettudo-
mányi Kar az Európa Tanulmányok Központtal közösen szervezett meg. A kar 
főiskolai szintű képzése levelező tagozaton a szociális munka szak volt. 

A kreditrendszerű képzésben a hallgatók egy- és kétszakos képzésben is  
végezhettek. Az egyetemi szintű egyszakos bölcsész illetve tanári képzésben a 
diplomához minimum 240 kreditet kellett szerezniük a hallgatóknak, ebből mi-
nimum 140-et a szakból, mellette pedig egy szakos specializációt, értelmiségi 
modulokat, illetve tanári képzés esetén a tanárképzés 40 kreditjét kellett vé-
gezniük. A kétszakos bölcsész (nem tanári) képzésben a hallgatóknak minimum 
300 kreditet kellett szerezniük, amelyen belül mindkét szakjukon – az egyszakos 
hallgatókhoz hasonlóan – 140–140 kreditet kellett szerezniük, valamint 20 kredit 
értelmiségi modult. Egy bölcsész és egy tanárszak (vagy egy bölcsész és egy 
természettudományi szak) esetében összesen minimum 330 kreditet kellett sze-
rezniük, ahol szintén 140–140 szakos kreditet kellett összegyűjteniük, valamint 
40 kredit értékben az úgynevezett tanárszakos modult kellett elvégezni, amely-
ben pedagógia és pszichológia előadások és szemináriumok szerepeltek, egy 
tanárszakos szigorlat, valamint szakmódszertan és tanítási gyakorlat. Két tanári 
szak esetén a megszerzendő kreditek száma szintén 330 kredit volt, azzal a  
különbséggel, hogy a tanárszakos modulhoz tartozó kreditek száma összesen  
50 kredit volt (mindkét szakon volt szakmódszertan és tanítási gyakorlat). Az öt-
éves osztatlan képzés elemei voltak a szigorlatok, amelyek több tantárgyat fogtak 
össze, nagy szintetizáló vizsgákként. Ezek száma szakonként 3–5 között lehe- 
tett és külön kreditpontok voltak hozzájuk rendelve. A szakdolgozatnak jelen- 
tős súlya volt a képzés végén, amelyet kifejezett a hozzá rendelt nagyszámú  
25 kreditpont is. 

A kreditrendszer bevezetésével az egyetemi szintű diplomák nyelvvizsga kö-
vetelményei is változtak. A 2002 előtti tanegységes rendszerben a hallgatóknak 
nem volt kötelező állami nyelvvizsgát szerezniük, a végzéshez az egyetem által 
biztosított lektorátusi záróvizsgák is elegendőnek bizonyultak. Bizonyos szako-
kon eleve volt olyan szakmai nyelv beépítve a képzésbe, amelyből nyelvi záró-
vizsgát tettek a hallgatók (pl. a történelem szakosoknak a latin, vagy a magyar 
szakosoknak a finn). A kreditrendszer bevezetésével a bölcsészettudományi kép-
zési területhez sorolt szakokon két államilag elismert, vagy azzal egyenértékű 
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nyelvvizsgát kellett szerezni a hallgatóknak, amelyek közül egy idegen nyelvből 
középfokú C típusú, egy másik idegen nyelvből pedig alapfokú C típusú nyelv-
vizsgát kellett tenni. Kivételt képeztek az idegen nyelv szakosok, akiknek a dip-
lomáját a rendelet felsőfokú nyelvvizsgaként ismerte el, nekik csak egy másik 
nyelvből kellett alapfokú C típusú nyelvvizsgát szerezniük. A társadalomtudo-
mányi vagy szociális képzési területhez sorolt szakok esetén egy középfokú C tí-
pusú nyelvvizsga volt a diploma nyelvi előfeltétele. A kötelező államilag elis-
mert nyelvvizsga bevezetése a hallgatók egy részét kedvezőtlenül érintette, de a 
Bölcsészettudományi Karon más karokhoz képest jóval kevesebb volt a nyelv-
vizsga hiánya miatt „bent ragadt” diploma. 

A Vezetői Információs Rendszer (VIR 2014) jelentése szerint 2009–2014 kö-
zött az alábbiak szerint alakult a végzős hallgatók között a nyelvvizsga hiányá-
ban diplomát nem szerzett hallgatók aránya. 
 

Év 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
Abszolutóriumot szerzett 1621 1169 1147 1159 1109 
Diplomát szerzett 1220 1020   943   993   964 
Nyelvvizsga hiánya miatt 
nem vehette át diplomáját 

  105   126   154   157   152 

A diplomát szerzettek 
százaléka 

75,26 87,25 82,22 85,67 86,92 
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2005-ben alapvető változás történt az egyetemi felvételi rendszerben. Ugyan-
ebben az évben a közoktatásban bevezették a kétszintű érettségit, vagyis a közép-
iskolát végzettek közép-, vagy emelt szintű érettségit tehettek. Az érettségi vizs-
gákon a tanulók nemcsak érdemjegyet szereztek (a korábbi ötfokozatú minősítés 
megmaradt), hanem százalékosan is meghatározták az érettségi eredményét. Ezt 
a százalékos eredményt számolták át pontszámra az egyetemi felvételinél, a ko-
rábbi egyetemi felvételi írásbeli és szóbeli rendszere viszont megszűnt. A közép-
iskolai tanulók szempontjából kedvező változás volt, hogy elmaradt a korábbi 
kettős terhelés, vagyis, hogy egyszerre kellett előbb érettségi vizsgát tenniük, 
majd kis idő múlva felvételizniük, az egyetemeket viszont kedvezőtlenül érintet-
te, hogy nem ők dönthették el, ki alkalmas arra, hogy felvegyék. Ez a helyzet je-
lenleg is fennáll, a 2013 óta működő osztatlan tanárszakos jelentkezőknél van le-
hetőség egyedül arra, hogy az egyetemek a szóbeli alkalmassági vizsgán ismer-
hetik meg a jelentkezőket. A kétszintű érettségi bevezetésével az egyetemek le-
hetőséget kaptak, hogy az egyes szakoknál meghatározzák, hogy közép- vagy 
emelt szintű érettségit kérnek bemeneti feltételként. 2012-ig a bölcsészettudomá-
nyi képzési területen a középszintű érettségi volt a feltétel (kivéve az anglisztika, 
germanisztika, romanisztika alapszakokat, ahol az adott szak szakirányának meg-
felelő nyelvből emelt szintű érettségit kellett tennie a bejutni szándékozónak), 
2013. január 1-től viszont minden, az országban ezen belül a karon folyó bölcsé-
szet- és társadalomtudományi képzésre csak emelt szintű érettségivel lehet beke-
rülni. A 2005 előtti érettségiket az új rendszerben középszintű érettséginek ismerik 
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el, így aki 2005 előtt érettségizett, annak emelt szintű érettségit kell tennie a sikeres 
egyetemi felvételihez. Ennek hatása elsősorban a levelező képzéseknél mutatkozik 
meg, ahol drasztikusan csökkent a jelentkezők száma, mivel ezekre a képzésekre 
főleg idősebb, többnyire 2005 előtt érettségizettek jelentkeztek. Némileg javítja a 
helyzetet, hogy az intézményeknek 2013 óta lehetőség van arra, hogy aki korábban 
már diplomát szerzett, annak a felvételi eljárásban az emelt szintű érettségi helyett 
a korábbi diplomája minősítését számolják át felvételi pontokra  

2005-ben a közép- és emelt szintű érettségi vizsgák százalékos eredményét az 
alábbi módon számolták át felvételi pontokra. 
 

Az érettségi vizsga  
%-a 

Felvételi pont két tárgy 
esetén 

Felvételi pont egy tárgy 
esetén 

90–100% 30 60 
85–89% 29 58 
80–84% 28 56 
75–79% 27 54 
70–74% 26 52 
65–69% 25 50 
60–64% 24 48 
55–59% 23 46 
50–54% 22 44 
45–49% 21 42 
40–44% 20 40 
35–39% 19 38 
30–34% 18 36 
25–29% 17 34 
20–24% 16 32 
  0–19%   0   0 

 

A 2005 előtti érettségi vizsgák átszámítása százalékra, illetve felvételi pontokra 

 

Érettségi 
eredmény Százalékban Felvételi pont két 

tárgy esetén 
Felvételi pont egy 

tárgy esetén 
jeles (5) 100 30 60 
jó (4)   79 27 54 
közepes (3)   59 23 46 
elégséges (2)   39 19 38 
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A bolognai rendszerű képzés bevezetése  
a Bölcsészettudományi Karon 

 
A bolognai rendszerű alapképzések 
 
A rendszerváltást követően 2005–2006 folyamán következett be a magyar felső-
oktatás legjelentősebb átalakítása. Az olaszországi Bolognában 1999. június 19-
én írták alá az európai országok a Bolognai nyilatkozatot, amelyben vállalták, 
hogy felsőoktatási képzéseiket egységes irányelvek szerint alakítják át. A rend-
szer legfontosabb eleme, hogy egységesen három ciklust hoznak létre, az alap-
képzést (az angol bachelor, röviden BA, természettudományi szakokon BSc), 
mely a korábbi főiskolai képzési szintnek felel meg; a mesterképzést (master, 
MA/MSc), mely a korábbi egyetemi képzési szintnek felel meg; valamint a dok-
tori képzést (PhD). Az egységes minősítési és minőségbiztosítási rendszer mel-
lett az átalakításnak célkitűzése volt a képzésben résztvevő, valamint a végzett 
hallgatók mobilitása (diplomák ekvivalenciája), az, hogy az érintett országok la-
kossága minél nagyobb számban vehessen részt felsőoktatási képzésekben, va-
lamint a képzések szakmai színvonalának emelése (az elképzelés szerint a három 
ciklus egy hallgatói létszámban felfelé szűkülő, a szakmai képzések számában 
ugyanakkor felfelé nyíló tölcsérhez hasonlított volna). Az akkori kormányzati el-
képzelések szerint a nagy létszámú alapképzéseken végzett hallgatók 35–40%-a 
kerülhetett be mesterképzésekre. Ugyanakkor az is kormányzati célkitűzés volt, 
hogy az alapképzések eredetileg nagyobb tudományterületeket fogjanak át, a 
tényleges specializáció a kisebb létszámú szakmai mesterképzéseken történjen. 
Ugyanakkor az egyetemek számára egyértelmű volt, hogy a korábbi osztatlan 
képzéssel szemben a bolognai rendszerű képzésben a mesterképzések a korábbi 
IV–V. év szerepét veszik át, így ez radikális hallgatói létszámcsökkenéssel jár 
bizonyos szakok esetében. A bolognai rendszer bevezetésével a hallgatói létszám 
alakulását a későbbiekben mutatjuk be. 

A 2003/04-es tanév folyamán az bölcsész dékáni kollégium az oktatási kor-
mányzattal közösen dolgozta ki a bolognai rendszerű szakstruktúrát. A követke-
ző két táblázat mutatja az elképzelések alakulását a tanév folyamán. Tíz képzési 
területet, vagy más néven képzési ágat határoztak meg, ezek alá osztották be a 
többi tudományterületet. A tíz képzési ág a következő volt: történelem, magyar, 
anglisztika, germanisztika, romanisztika, szlavisztika, ókori és keleti kultúrák, 
pszichológia-pedagógia, társadalomtudományok, szabad bölcsészet. A képzési 
területeken belül hozták létre az alapszakokat, amelyeken belül szakirányokat is 
meghatároztak. A korábbi egyetemi és akár kétszakos képzéssel szemben a bolo-
gnai rendszerben a hallgatók csak egyszakosok lehettek, a főszak mellett vá-
laszthattak egy szakirányt, vagy egy másik szakból létrehozott minor szakot. Mi-
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vel a hallgatók a mesterképzésben csak egy szakra mehettek tovább, így egyér-
telművé vált, hogy a bolognai rendszerű diplomák jóval kevesebbet érnek a ko-
rábbi öt éves egyetemi képzésben szerzett szakpáros diplomákhoz képest. Ter-
mészetesen ez csak arra vonatkozik, ha a hallgató az államilag finanszírozott 
képzésén túl nem vállalt további képzést önköltséges formában. Ugyanakkor a 
rendszer előnye volt, hogy a szakirányok bevezetésével a vidéki egyetemek szá-
mára is lehetőség nyílt arra, hogy olyan új képzéseket is indítsanak, amelyeket 
főszakként – humán erőforrás hiányában – nem indíthattak (pl. a levéltár, vagy a 
muzeológia). A képzési területek kialakításakor a rokontudományokat, nyelvek 
esetében a rokonnyelveket vonták össze, ez azonban egyes esetekben nem ne-
vezhető túl sikeresnek (pl. az összes ókori és keleti nyelv egy képzési területbe 
vonásával, egymással kapcsolatban nem álló nyelvek kerültek egy területre). Az 
új képzési szerkezet kedvezőtlen helyzetbe hozta azokat a kis szakokat, amelyek 
mindig is más szakokkal együtt voltak működőképesek, például a francia, a latin, 
a lengyel, illetve a bolognai rendszer miatt a Bölcsészettudományi Karon teljesen 
megszűnt az egyetem 1912-es alapítástól kezdve létező ógörög szak. 

A Bölcsészettudományi Kar több lépcsőben vezette be a bolognai rendszerű 
képzéseket. A felsőoktatási kormányzat munkaterve szerint a felsőoktatási in-
tézményeknek 2004. novemberig kellett jelezni, milyen alapképzési szakokat kí-
vánnak indítani. A társadalomtudományi alapszakok országosan 2005 szeptem-
berétől indultak, a bölcsészettudományi szakok 2006 szeptemberétől. A bolognai 
rendszerű alapszakok képzési és kimeneti követelményeinek elfogadására a Böl-
csészettudományi Kar tanácsának 2004. október 28-ai ülésén került sor. A kari 
tanács ülésén a nyelvi alapképzésekkel kapcsolatban fogalmazódott meg a leg-
több kérdés, hiszen az alapszakok által kibocsátott diplomának minimum C1 
nyelvi szintűnek kellett lennie ahhoz, hogy a hallgatók bekapcsolódhassanak a 
nyelvi szakos mesterképzésekbe, illetve a nyelvi képzettség megszerzése miatt 
ne kelljen külön nyelvvizsgát tenniük, a nem nyelvszakos hallgatókhoz hasonló-
an. A kar valamennyi nyelvi képzése biztosítani tudta, hogy a korábbi öt éves 
egyetemi szintű képzésekhez hasonlóan, a hallgatók valamennyi nyelvből a mi-
nisztérium által meghatározott képzési és kimeneti követelményeknek megfelelő 
nyelvi képzettséget szerezzenek, három éves alapszakos tanulmányukat követő-
en. Az egyik legnagyobb technikai probléma az ókori nyelvek és kultúrák alap-
szakos képzésnél jelentkezett, amelynél a három szakirányból, assziriológia, 
egyiptológia és klasszika-filológia, csak a legutóbbit sikerült akkreditálni a kari 
sajátosságok miatt (az ókori keleti nyelvek közül csak a latin és az ógörög egye-
temi szintű oktatása folyt korábban a karon). 2004-től kezdve az érintett egysé-
gek képviselői részt vettek a szakterületi konzorciumok munkájában. 2005-ben a 
Kar 14 alapszakot akkreditáltatott 19 szakiránnyal, illetve 28 specializációval (ld. 
a mellékelt táblázatot). Elsőként az andragógia szak került akkreditációra. Az 
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1992 előtti népművelés, majd a főiskolai képzésben művelődésszervező, az 
egyetemiben pedig művelődési és felnőttképzési menedzser, 2002-től egyetemi 
szinten is művelődésszervező szak tantervét az 1990-es években modernizálták. 
2004 áprilisában tizenhat egyetem és főiskola részvételével (köztük a Debreceni 
Egyetem is) konzorcium alakult, amely egységes andragógus BA tantervet dol-
gozott ki felnőttképzési szervező, munkavállalási tanácsadó, művelődésszervező, 
személyügyi szervező szakirányokon. Ugyancsak előkészítették az erre épülő ok-
leveles andragógus mesterszak létesítését. 2004–2005 folyamán került sor továb-
bi alapszakok, anglisztika, germanisztika, magyar nyelv és irodalom, ókori nyel-
vek és kultúrák, pedagógia, pszichológia, romanisztika, szabad bölcsészet, szla-
visztika, történelem, illetve 2005-ben a szociológia és a szociális munka alap-
képzési szakok akkreditációjára. A kari tanács 2004. október 28-ai ülésén hagyta 
jóvá az alapszakok szaklétesítési és kimeneti követelményeit, 2005. február 24-
én pedig magukat a szakindítási anyagokat. A kari tanácson több szakfelelős is 
kifejtette aggodalmát, hogy csupán az alapképzésekről folyik az országos egyez-
tetés és csak az alapképzésekkel kapcsolatos anyagokat készítteti el az oktatási 
kormányzat, ugyanakkor nem kerül szóba az alapképzésekre épülő, tényleges 
szakmai képzettséget adó mesterképzések rendszerének meghatározása. Az ag-
godalmak megalapozottnak bizonyultak a későbbiekben, hiszen például a mes-
terképzések akkreditációjánál több szak esetében nem történt olyan szintű kon-
zorciumi egyeztetés az egyetemek és a főiskolák között, mint korábban az alap-
képzések esetében. Ugyanakkor a bolognai képzési rendszer következtében a fel-
sőoktatás korábbi szerkezete jelentősen átalakult. Korábban egyértelmű válasz-
tóvonal volt a főiskolák és az egyetemek között, a bolognai akkreditációs folya-
mat során a főiskolák – ha megfeleltek az akkreditációs feltételeknek – az egye-
temekhez hasonlóan indíthattak mesterképzéseket. 

2007-ben indult a kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak, ennek 
indulásával megszűnt a szabad bölcsészet alapszakon belül a kommunikáció 
szakirány. Ugyanebben az évben indultak a politológia és a néderlandisztika 
alapképzések is. 2007 után a Bölcsészettudományi Kar nem akkreditált újabb 
alapképzési szakot. 

A bolognai rendszerű képzés esetében az alapszakon a hallgatóknak mini-
mum 180 kreditet kell megszerezniük. (kivétel a 7 féléves szociális munka alap-
szak, ahol a megszerzendő kreditek száma az utolsó félév összefüggő szakmai 
gyakorlatának 30 kreditjével nő, azaz a diplomához 210 kreditet kell a hallgató-
nak teljesítenie). Ennek megoszlása a következő: a választott alapszakból 110 
kredit, amely tartalmazza az alapozó modulokat (ezek pl. filozófiatörténet, 
könyvtárismeret, informatikai alapismeretek, illetve az alapszaknak megfelelő 
sajátosságok), a szakmai törzsanyagot (szakmai alapozó modulok, illetve a diffe-
renciált szakmai ismeretek, illetve a záródolgozat és az ahhoz kapcsolódó 
kreditek). A hallgatóknak a 110 kredit mellé egy 50 kredites modult kell válasz-
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tani, amely lehet egy az alapszakhoz tartozó specializáció, vagy más szak olyan 
specializációja, amelyre beengedik a más alapszakos hallgatókat, illetve az 50 
kredites modul lehet egy minor szak, amely egy alapszak legfontosabb moduljait 
tartalmazza. Az alapképzést végzett hallgató vagy az általa felvett alapszakból, 
vagy az elvégzett minor szakból mehet tovább mesterképzésre. Az alapszakos 
kreditlista további eleme két 10 kredites egység, amelynél markánsan elválik, 
hogy a hallgató diszciplináris, vagy tanári mesterképzésre megy tovább. A disz-
ciplináris mesterképzésre jelentkező hallgatók kétszer 10 kredit, vagyis összesen 
20 kredit értékben hallgathatnak további modulokat, amely lehet a saját alapkép-
zésükből szerzett további kredit, vagy egy más szak által meghirdetett értelmisé-
gi modul. A tanári mesterképzésre jelentkezők csak 10 kredit egyéb tárgyat hall-
gatnak, 10 kredit értékben egy pszichológia, illetve egy pedagógia előadást és 
szemináriumot kell hallgatniuk, mint a tanárszakra belépés előfeltételét. Az 
egyes szakok követelményrendszerét, a kreditlistát és minden a szakokkal kap-
csolatos információt a Debreceni Egyetem képzési programja tartalmazza, ame-
lyet az egyetem Oktatási Igazgatósága vezet és 2006-tól kezdve az egyetemi 
honlapon is elérhető (http://www.unideb.hu/portal/hu/node/3185).  

Az új rendszerű képzés első próbájának a 2009-es záróvizsgák bizonyultak, a 
2006-ban felvett 768 hallgatóból 412-en szereztek abszolutóriumot és közülük 
végül 386-an szereztek alapképzéses diplomát. A hallgatók közel fele (49%) nem 
tudta három év alatt befejezni a tanulmányait. Egy részük elhagyta az egyetemet, 
alapszakot váltott, vagy tudatosan kihasználta a törvény adta lehetőségét, hogy 
egy tanévvel meghosszabbítsa tanulmányait. A hallgatók egy része rendelkezett 
korábban nyelvvizsgával, illetve nem szerzett nyelvvizsgát a képzés ideje alatt 
sem, így vagy meghosszabbította tanulmányait, vagy záróvizsgával befejezte a 
képzést, de nyelvvizsga hiányában nem kapta meg a diplomáját. A záróvizsgát 
tett és az abszolutóriumot szerzett hallgatók közötti különbség oka is a nyelv-
vizsga hiányával magyarázható. Az első bolognai rendszerben tanuló évfolyam-
ból 202 hallgató folytatta tanulmányait diszciplináris mesterképzésben, 32-en 
pedig tanári mesterképzésen. Ez azt jelenti, hogy a 2006-ban kezdett 768 hallga-
tó 30%-a folytatta a tanulmányait az alapképzést követően. A bolognai rendszer 
bevezetésének egyik fő motivációja a felsőoktatási intézmények közötti átjárha-
tóság biztosítása volt, ez azonban nem következett be, a Bölcsészettudományi 
Karra igen kevés külsős, vagyis nem a Debreceni Egyetemen alapképzéses dip-
lomát szerzett hallgató érkezett az első ciklust követően. Ez a későbbiekben sem 
változott meg, hiszen minden főiskola és egyetem abban volt érdekelt, hogy 
megpróbálja a saját intézményén belül tartani az első ciklust végzett hallgatókat. 
Az alapképzésre felvett és a mesterképzésre felvett hallgatói létszám aránya a 
következőképpen alakult 2009–2014 között. 
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Év 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
BA három  
évvel koráb-
ban felvett 

748 
(2006-
ban) 

714 
(2007-
ben) 

784 
(2008-
ban) 

766 
(2009-
ben) 

740 
(2010-
ben) 

783 
(2011-
ben) 

MA felvett 
(diszciplináris 
mester együtt) 

234 251 239 217 215 266 

%-os arány 31,2% 35,1% 30,4% 27,9% 29,0% 33,9% 
 

Korábban szó volt arról, hogy a bolognai képzéssel kapcsolatos jogszabályok 
az alapképzésben végzett hallgatók 35–40%-át engedték tovább mesterképzésre. 
Mint látható, a karra felvett hallgatók aránya csupán 2010-ben érte el ezt a szin-
tet, többnyire alatta maradt a jogszabályban meghatározott százaléknak. A felvett 
hallgatók között az államilag támogatott és költségtéritéses hallgatók aránya a 
következőképpen alakult. Az államilag támogatott és önköltséges rovatokban az 
egyes éveknél szereplő létszámok a következőket jelentik: 1. szám alapképzés 
(BA), 2. szám diszciplináris mesterképzés (MA), 3. szám: tanári mesterképzés. 
 

Év 2006 2007 2008 2009 2010 
Államilag támogatott 629 484 533 525/200/32 513/228/26 
Önköltséges 139 237 251 239/2/0 315/4/0 
Összesen 768 721 784 764/202/32 828/232/26 
Százalék  
államilag támogatott  81,9% 67,1% 68,0% 75,8% 70,6% 

Százalék 
önköltséges 18,1% 32,9% 32,0% 24,2% 29,4% 

 
Év 2011 2012 2013 2014 

Államilag támogatott 478/167/57 304/181/31 420/177/38 469/198/52 
Önköltséges 308/15/0 306/6/0 40/0/0 76/13/0 
Összesen 783/182/57 610/187/31 460/177/38 545/211/52 
Százalék  
államilag támogatott 68,7% 62,3% 94% 89% 

Százalék 
önköltséges 31,3% 37,7% 6% 11% 

 

2006–2012 között fokozatosan csökkent az államilag támogatott képzésekre 
felvett hallgatók létszáma, míg a 2012 végén bejelentett felvételi változások kö-
vetkeztében ez a tendencia mindkét képzési forma tekintetében megfordult és 
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gyakorlatilag az állami ösztöndíjas (2007-ig állami finanszírozott és költségtérí-
téses, 2007-től államilag támogatott és költségtérítéses, 2012-től pedig állami 
ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási kategóriák voltak/vannak) képzések ke-
rültek túlsúlyba. 2010-ig az alapképzésre felvett (államilag finanszírozott és ön-
költséges együtt) folyamatosan növekedett, 2010 után azonban jelentősen vissza-
esett, a 2010-es „csúcshoz” képest: 283 fővel kevesebb hallgató került be alap-
képzésre 2014-ben. Ezen utóbbi adatot korrigálja az, hogy a 2013-ban bevezetett 
osztatlan tanárképzés az első két év alapján növekvő tendenciát mutat, vagyis va-
lószínűleg az alapképzés helyett erre a képzési formára jelentkeznek majd a fel-
vételizők. A mesterképzésekre felvettek száma is csökkenő tendenciát mutat, 
amelynek többféle oka lehet. A hallgatók nagy része az alapképzéses diploma 
birtokában kíván munkába állni (ez különösen igaz a nyelvszakosok esetében, 
ahol már az alapképzéses diploma felsőfokú nyelvismerethez juttatja őket, így ez 
belépést jelent nekik a munkaerőpiacra), más – nem bölcsész-, illetve társada-
lomtudományi – képzést, illetve mesterképzést választanak, illetve a rendszerben 
„rekednek”, mivel pl. nyelvvizsga hiányában nem tudják megszerezni az alap-
képzéses diplomát sem, így nem folytathatják a mesterképzésben. 

2012-ben és 2013-ban a Nemzeti Felsőoktatási Törvény és a 2013-as felvételi 
eljárás körül kibontakozott viták eredményeként az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája között az a 
megállapodás született, hogy a kormányzat minden felsőoktatási intézmény- 
ben biztosítja az állami ösztöndíjas helyeket, a 16 legnépszerűbb (tehát legtöbb 
jelentkezővel rendelkező) szak esetében azonban központi ponthatárt állapítanak 
meg. A Bölcsészettudományi Kar esetében ez két alapszakot érintett: az 
andragógiát valamint a kommunikáció és médiatudományt. A megállapodás 
eredményeként az érintett szakokon a hallgatók 15–20 százaléka kezdhette volna 
állami ösztöndíjasként tanulmányait. Bár a két fentebb említett szakra jelent-
kezők száma még mindig jelentős volt, az említett döntés mindkét szak esetében 
komoly visszaesést jelentett a hallgatói létszám tekintetében. Az andragógián 
2013-ban egy hallgató sem érte el a 430 pontot, így a szak el sem indulhatott, 
2014-ben 7 fővel indult a képzés, amely mindenképpen óriási visszaesés a 2011-
es 66 és a 2012-es 55 főhöz képest. A kommunikáció és médiatudomány ese-
tében is jelentős visszaesés következett be, 2013-ban 18 főt vehetett fel a kar (eb-
ből 1 fő állami ösztöndíjas), 2014-ben pedig 24 főt (valamennyit önköltséges 
formában). Összehasonlításképpen 2011-ben 80, 2012-ben pedig 55 főt sikerült 
felvenni. 
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A Bölcsészettudományi Kar alapképzésének (BA) szerkezete,  
2006–2014 között 

 

(A táblázat a DE BTK jegyzőkönyvei, valamint az egyetemi felvételi statisztika 
http://www.unideb.hu/portal/hu/node/51 alapján készült.) 

 
Szak (szakirány, 

specializáció, minor) 
megnevezése 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ANDRAGÓGIA  45 26 41 54 101 66 55 – 7 
Felnőttképzési  
szervező szakirány  * – 36 16 29 27 44 28 13 

Művelődésszervező 
szakirány * – 10 15 11 15 42 23 25 

ANGLISZTIKA  100 94 93 121 97 124 93 106 90 
Amerikanisztika  
szakirány * – 23 26 26 44 27 59 28 

Üzleti angol 
specializáció       20 26 31 

Üzleti angol és  
fordítástechnika 
specializáció 

* 68 54 50 50 28    

Színház és kommuni-
káció specializáció * 9 – 9 10 –    

Angol nyelvű  
információs és  
dokumentációs  
szakértő specializáció 

* 5 12 12      

Információ- és  
kommunikációtervezés 
és -technológia 
specializáció 

    23 22 19 16 17 

Angol/Magyar  
fordítás specializáció       18 18 18 

Anglisztika minor * 16 19 18 20 26 21 20 10 
GERMANISZTIKA - 
NÉDERLANDISZTIKA  7 16 18 15 22 19 15 15 

Néderlandisztika 
specializáció   – 4       

Holland üzleti  
kommunikáció  
specializáció  

   15 10 7 14 14 12 

DCC specializáció  – – – 2 – 1 1 – 
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Szak (szakirány, 
specializáció, minor) 

megnevezése 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Néderlandisztika  
minor   16 12 18 17 31 6 15 

GERMANISZTIKA - 
NÉMET  75 52 32 51 45 61 30 41 51 

Német nyelvű kulturális 
és rendezvényszervező 
ismeretek specializáció 

* 9 11       

Német nyelvű  
gazdasági és  
idegenforgalmi ismere-
tek specializáció 

* 22 13       

Interkulturális  
germanisztika és  
fordítás specializáció 

  13       

Német nyelv és  
irodalom specializáció * – –       

Holland nyelv és  
kultúra specializáció * 8        

Interkulturális kom-
munikáció és fordítás 
 specializáció 

 –        

Német nyelvű IT-
ismeretek   33 7 10 19 12 14 8 

Interkulturális és  
gazdasági kommunikáció 
specializáció 

   10 14     

Kulturális 
projektmenedzsment      13    

Német minor * 8 12 10 16 14 17 19 4 
KOMMUNIKÁCIÓ ÉS 
MÉDIATUDOMÁNY   30 70 69 72 80 55 18 24 

Intézményi  
kommunikátor 
specializáció 

   15 31     

Írott és audiovizuális  
újságírás specializáció    15 25     

Szervezeti  
kommunikátor  
specializáció      30 34 26 

télen 
vá-

lasz-
tanak 
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Szak (szakirány, 
specializáció, minor) 

megnevezése 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Újságíró specializáció 

     22 25 17 

télen 
vá-

lasz-
tanak 

Kommunikáció és  
médiatudomány minor  12 30 17 18 9 9 19 15 

MAGYAR  81 75 70 61 64 65 45 24 25 
Nyelvtechnológia 
szakirány * – – – –     

Irodalomtudományi  
specializáció * 23 16 14 11 12    

Szerkesztőségi  
asszisztens  
specializáció 

* 10 – 20      

Magyar nyelvtudomá-
nyi specializáció * 9 12 – – –    

Finnugrisztika * –        
Finn nyelv és  
irodalom specializáció * 15 15 9 18 14 32 27 12 

Számítógépes  
nyelvészet specializáció * – –       

Elméleti nyelvészet  
specializáció * – –       

Általános és  
alkalmazott nyelvé-
szeti specializáció 

   – – – – – – 

Kulturális asszisztens  
specializáció     11 7    

Magyar nyelv és  
irodalom specializáció       14 3 7 

Magyar kultúra  
közvetítése bel- és 
külföldön specializáció 

      – – – 

Magyar minor * 19 15 25 19 22 46 18 16 
NÉPRAJZ  28 23 23 21 17 19 13 9 6 

Muzeológia 
specializáció * 9 15 16 12 12 12 8 7 

Néprajz minor * – 3 7 6 12 7 11 8 
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Szak (szakirány, 
specializáció, minor) 

megnevezése 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ÓKORI NYELVEK 
ÉS KULTÚRÁK  11 – 9 – – – – – – 

Európa kulturális 
alapjai specializáció * –        

Antik kultúra 
specializáció * –        

Antik és ókeresztény  
művészettörténet  
specializáció 

  7       

Művészettörténet  
specializáció    18 –     

Latin minor * 4 3 9 8 6 5 4 6 
PEDAGÓGIA  25 33 16 30 25 23 17 – 5 

Nevelési asszisztens  
specializáció * 10 – 7 11 10 4 – – 

Oktatási asszisztens  
specializáció  * – 17 –      

Kutatási asszisztens  
specializáció * –        

Pedagógia minor * 17 4 8 9 9 14 9 8 
POLITOLÓGIA  22 26 28 25 16 12 24 43 
PSZICHOLÓGIA 76 71 80 86 80 89 79 70 70 
ROMANISZTIKA – 
 FRANCIA  14 12 18 6 11 9 8 11 7 

Gazdasági szakfordítás 
specializáció * 5 9 15      

Napjaink francia és 
frankofón kultúrája  
specializáció 

* –        

Francia nyelv  
szakmai célokra 
specializáció  

    – 11 8 5 5 

Mediterrán Európa  
(neolatin kultúrák)  
specializáció 

     19    

Francia minor * 5 6 – 2 5 3 3 3 
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Szak (szakirány, 
specializáció, minor) 

megnevezése 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ROMANISZTIKA - 
OLASZ  12 11 25 12 9 10 15 9 22 

Olasz specializáció * – 9 17 8 –    
Mediterrán Európa  
(neolatin kultúrák)  
specializáció 

      39 22 29 

Olasz minor * 4 2 3 3 – 7 9 2 
SZABAD  
BÖLCSÉSZET 114 89 70 50 45 25 22 15 27 

Filozófia szakirány * 8 16 9 5 6 13 1 3 
Esztétika szakirány * 17 16 12 9 13 – – 5 
Etika szakirány * 12 12 6 – – – – – 
Vallástudomány  
szakirány * – – – 11 – – – – 

Filmelmélet és  
filmtörténet szakirány * 18 13 13 10 10 8 6 5 

Kommunikáció és  
médiatudomány  
szakirány 

* 18        

Filozófia minor * 3 1 3 2 2 – 5 3 
Etika minor * 1 1 2 – – – – – 

SZLAVISZTIKA – 
 LENGYEL  8 5 10 – 9 – – – – 

Lengyel specializáció  * – – 7 – 10    
Lengyel minor  * 12 10 14 11 17 13   

SZLAVISZTIKA - 
OROSZ  10 11 23 21 46 30 30 22 21 

Orosz specializáció * – – 8 – – 13 7 7 
Orosz minor * 16 23 21 23 25 19 22 20 

SZOCIÁLIS MUNKA 27 29 40 40 60 60 33 20 18 
SZOCIOLÓGIA 39 39 28 23 28 28 26 30 43 
TÖRTÉNELEM 100 92 94 73 78 59 58 46 40 

Levéltár szakirány * 10 11 – – 10 – –  
Gazdaság- és társada-
lomtörténet specializáció * – 13 10 12     

Hadtörténet 
specializáció * 14        

Modern politikai  
eszmék és intézmények 
története specializáció 

* 11 15 11 –     
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Szak (szakirány, 
specializáció, minor) 

megnevezése 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nemzetközi  
kapcsolatok története 
specializáció 

* 22 20 19 18 13 17 15  

Ókortörténet 
specializáció * 8        

Művelődéstörténet  
specializáció *         

Ókortudomány 
specializáció  
(Klasszika-filológiai 
tanszékkel közösen) 

  11       

Társadalom és  
politikai rendszerek 
története  
specializáció 

     8 5 4  

Társadalom, politika, 
 nemzetközi  
kapcsolatok 
specializáció 

        14 

Történelem minor * 58 27 29 40 40 44 37 18 

*  A szakirányokra és specializációkra a 2006/07-es tanév II. félévében lehetett jelentkezni a 
2006-ban felvett hallgatóknak, ezért azok csak 2007 szeptemberében indultak. 

 

 
A bolognai rendszerű mesterképzések 
 
A 2006/2007-es tanévtől kezdődött a bölcsész- és társadalomtudományi mester-
szakok akkreditációs anyagainak összeállítása, amelyek 2007 őszén kerültek a 
Magyar Akkreditációs Bizottság elé. A bizottság valamennyi anyagunkat elfo-
gadta és támogatta, így a Bölcsészettudományi Kar, a korábbi egyetemi képzé-
seknek megfelelően 15 mesterszakot indíthatott, amelyek mellé a következő 
négy évben 5 újabb szak csatlakozott. A Bölcsészettudományi Kar mesterszak 
kínálata a 2013/14-es tanévben (az évekre lebontott hallgatói létszámokat tartal-
mazó táblázatot ld. később). 
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Mesterszak     Specializáció(k) 
Amerikanisztika    etnikai és multikulturális  

ismeretek; 
amerikai irodalom és irodalom-
tudomány 

Anglisztika     angol alkalmazott nyelvészet 
angol elméleti nyelvészet 
angol irodalom 
angol kultúra és társadalom 

Andragógia     nincs 
Digitális bölcsészet digitális kultúra, számítógépes 

nyelvészet 
Esztétika     nincs 
Filozófia     nincs 
Finnugrisztika    fennisztika 
Fordító és tolmács    fordítói 
Hungarológia    nincs 
Klasszika-filológia    latin 
Kommunikáció- és médiatudomány  nincs 
Magyar nyelv és irodalom   Klasszikus magyar irodalom 

Modern magyar irodalom szak-
irány 
Irodalomtudomány szakirány 
Történeti nyelvészet szakirány 
Szövegtan és stilisztika szak-
irány 
Nyelv, társadalom, kultúra szak-
irány 

Német nyelv, irodalom és kultúra Fordítás és európai uniós isme-
retek; 
Német nyelv-, irodalom- és kul-
túratudomány 

Néprajz     folklorisztika  
anyagi kultúra 
néprajzi muzeológia  
kulturális örökség szakértő 
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Neveléstudományi    nevelési és oktatási kutatások  
kora gyermekkor pedagógiája 

Pszichológia tanácsadás- és iskolapszichológia 
munka- és szervezetpszichológia  

Szlavisztika     orosz 
lengyel 

Szociálpolitika    foglalkoztatáspolitika szakirány 
gyermek- és ifjúságpolitikai 
specializáció 

Szociológia     Kutatás és projektmenedzsment 
Társadalmi fejlődés és válto-
zásmenedzsment 

Történelem társadalom- és politikai gondol-
kodástörténet;  
nemzetközi kapcsolatok története 

 
 

A 2005-ben felvett 1218-as összes hallgatói létszámot a kétszintű képzés be-
vezetésének első éveiben sikerült nagyjából szinten tartani (1268 – 2006, 1191 – 
2007, 1013 – 2008), sőt 2009–2011 között még a korábbi osztatlan képzéshez 
képest is sikerült több hallgatót felvenni (1353 – 2009, 1508 – 2010, 1447 – 
2011). Az ezt követő két évben viszont összesen 573 fővel (2012-ben 278, 2013-
ban pedig 295 fővel) esett az összes felvett hallgató létszáma, bár 2014-ben ismét 
emelkedés következett be. A vizsgált időszakban a legjelentősebb változás az 
egyes képzési formákra felvett hallgatók létszámában következett be.  

A statisztikai táblázatból jól látható, hogy a bolognai rendszerű képzés nagy 
vesztese a tanárképzés. A természettudományi tanárszakokon ez egyértelműen 
kimutatható a nagyon kevés számú jelentkező miatt, de ugyanez, ha nem is a 
természettudományos szakokhoz hasonló mértékben, de a bölcsészettudományi 
tanárképzésekben is kimutatható. Különösen látványos ez, ha figyelembe vesz-
szük, hogy a 2006 előtt felvett egyetemi képzésre felvettek zöme tanárképes dip-
lomát szerzett. Az osztott tanárszakokra felvett hallgatók létszáma 2011–12-ben 
érte el a csúcsot (68, illetve 60 fővel), 2013-ban jelentősen visszaesett, majd 
2014-ben minden korábbinál több jelentkezőt sikerült felvenni. Ennek oka való-
színűleg a bolognai rendszerű tanárképzés 2016-os kifutása, valamint az osztat-
lan tanárszakok bevezetése. 

A diszciplináris és a tanári mesterszakra jelentkező és azokon ténylegesen 
végző hallgatók létszáma egyelőre még nem volt jelentősebb hatással a bolognai 
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rendszer harmadik pillérének nevezett doktorképzésre (PhD), amelyen a felvett 
doktoranduszok létszáma nem csökkent a bolognai rendszer előtti létszámhoz 
képest. Ennél a képzésnél ugyanis a felvehető hallgatók létszámának egyik elő-
feltétele a mesterképzésekben végzett hallgatói létszám. 
 

Mesterszakok 2009–2014 
 

Szak 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
amerikanisztika 16 17 11 8 10 10 
andragógia   16 11 17 8 
anglisztika  18 25 26 23 16 21 
digitális bölcsészet   8 0 0 0 
esztétika  13 13 4 4 6 0 
filozófia  6 6 5 5 2 7 
finnugrisztika 6 6 5 5 4 11 
fordító és tolmács     27 32 
hungarológia   0 3 0 0 
klasszika-filológia 0 0 0 0 0 0 
kommunikáció- és 
médiatud. 

 35 31 21 23 20 

magyar nyelv és  
irodalom  

17 15 8 10 8 10 

neveléstudomány  9 7 10 9 5 9 
német nyelv, irodalom, 
kultúra  

12 17 12 6 0 7 

néprajz  14 6 7 12 6 14 
pszichológia  26 28 18 28 24 30 
szlavisztika  0 13 8 8 5 5 
szociálpolitika*  11+16 7+10 12+7 15+8 10+7 3 
szociológia  15 9 0 3 0 11 
történelem  39 28 25 16 14 9 
Összesen  218 242 213 195 184 207 

 
*  A szociálpolitika mesterképzésre keresztfélévben is lehet jelentkezni, a sorban az első szám 

a nyári (július-augusztus), a második szám a téli (január-februárban) felvételi eljárásban fel-
vett hallgatói létszámot jelenti. 
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Tanári mesterszakok 2009–2014 
 

1 szak szerint 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
angoltanár  7 6 5 7 9 14 
franciatanár  – – – – 1 – 
hon- és népismerettanár – – – – – – 
latintanár  – – 2 – – – 
lengyeltanár  – – – – – – 
magyartanár  6 3 11 6 13 13 
némettanár  9 8 1 6 3 8 
orosztanár  – – – – – 1 
pedagógiatanár  1 – – 4 1 – 
történelemtanár  9 9 13 8 11 19 
Összesen  32 26 32 31 38 55 

 

2. szak szerint 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
angoltanár  5 6 5 4 8 6 
franciatanár  – – – – 1 2 
hon- és népismerettanár – – 1 1 2 2 
latintanár  – 3 5 – 2 – 
lengyeltanár  – – – – – – 
magyartanár  7 4 8 5 5 14 
némettanár  2 2 5 4 4 4 
orosztanár  – – – – – 3 
pedagógiatanár  4 5 5 6 – 5 
történelemtanár  14 8 7 9 19 17 
Összesen  32 28 36 29 41 53 

 

A hallgatói létszám drasztikus csökkenése akkor nyilvánvaló, ha az összesí-
tett hallgatói statisztikát nézzük, amely az összes képzési szinten, valamennyi ta-
gozaton és finanszírozási rendszerben szereplő hallgatót tartalmazza. A statiszti-
ka az egyetemnek az Oktatási Hivatal felé minden év október 15-éig összegyűj-
tött adatait tartalmazza. Amint a táblázatból kiolvasható a 2000–2005 közötti 
időszakban a Bölcsészettudományi Karra beiratkozott hallgatói létszám stabilan 
4600–4800 között volt. A bolognai rendszerű képzés 2006-os bevezetését köve-
tően ez a szám először felfelé mozgott, 2008-ban 5202 hallgatója volt a karnak, 
ezt követően azonban radikálisan csökkent a hallgatói létszám, 2014-ben már 
csak 3188 hallgató szerepel a statisztikában. Ezt azt jelenti, hogy napjainkra a 
2000-es évek hallgatói létszámához képest a kar hallgatóinak létszáma 66%-ra 
csökkent (A 2005-ös évben 4846 fő volt beiratkozva, 2014-ben 3188, ami a 
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2005-ös év 65,8%-a). A megfogyatkozott hallgatói létszám mellett ugyanakkor a 
képzési szintek közötti arányok is radikálisan megváltoztak. Az osztatlan képzés 
kifutásával az összes hallgató közel kétharmada az osztott képzés alapképzési 
szakjaira jár, kevés a mesterképzésben és a tanárképzésben részt vevők száma. 
Mindez a kar finanszírozásában jelent súlyos visszaesést, hiszen a hallgatók zö-
me az alacsony normatívájú alapképzésben tanul, a magasabb normatívájú kép-
zésekre járók száma jóval alacsonyabb. A tanárszakos és a levelező, önköltséges 
képzésekkel kapcsolatos elemzést a következő fejezetekben találhatjuk meg. 

 

Hallgatói létszámadatok képzési szintek szerint az októberi kötelező  
adatszolgáltatás alapján 2000–2005 között 

 
Év 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

osztatlan képzés, 
nappali tagozat, 
államilag  
finanszírozott 

2616 2639 2626 2787 2797 2803 

nappali tagozat, 
költségtérítéses 

118 24 33 48 145 108 

levelező tagozat, 
államilag  
finanszírozott 

– – – 39 31 44 

levelező tagozat, 
önköltséges 

1285 1365 1355 1434 1378 1243 

esti tagozat, 
önköltséges 

– – – – – 163 

távoktatás,  
önköltséges 

50 79 82 – – – 

szakirányú  
továbbképzések, 
költségtérítéses 

376 354 307 325 296 249 

PhD hallgató, 
nappali tagozat 

90 103 87 102 104 111 

PhD hallgató,  
levelező tagozat 

147 121 103 105 123 125 

Összesen 4682 4685 4593 4840 4874 4846 
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Hallgatói létszámadatok képzési szintek szerint az októberi (2010-től decemberi) 
kötelező adatszolgáltatás alapján 2006–2011 között 

A felvételi statisztikától való létszámeltérések oka az,  
hogy az októberi statisztikában csak az egyes képzési szintekre  

ténylegesen beiratkozott hallgatók szerepelnek 
 

Év 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
nappali tagozat, felsőfokú  
szakképzés 

– – – 26 88 125 

nappali tagozat, főiskolai szint – – – – – – 
nappali tagozat, egyetemi 
szint 

2430 1864 1839 949 396 122 

nappali tagozat,  
alapképzés 

730 1487 2191 2224 2230 2276 

nappali tagozat, mesterképzés – – – 230 471 550 
nappali tagozat, osztatlan – – – – – – 
nappali tagozat, szakirányú  
továbbképzés 

– – – – – 8 

nappali tagozat, PhD 118 107 104 107 101 112 
levelező tagozat,  
felsőfokú szakképzés 

– – – – – – 

levelező tagozat,  
főiskolai szint 

218 95 41 2 2 2 

levelező tagozat,  
egyetemi szint 

872 644 355 104 104 11 

levelező tagozat, 
alapképzés 

119 220 348 419 419 475 

levelező tagozat,  
mesterképzés 

119 – 26 66 66 158 

levelező tagozat, 
osztatlan 

– – – – – – 

levelező tagozat, szakirányú 
továbbképzés 

202 113 112 93 93 196 

levelező tagozat, PhD 105 96 94 83 83 96 
esti, távoktatás tagozat,  
főiskolai szint 

– – – – – – 

esti, távoktatás tagozat, 
egyetemi szint 

179 145 92 43 8 – 

esti, távoktatás tagozat, 
alapképzés 

– – – – – – 

Összesen 4973 4771 5202 4346 4131 4131 
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Hallgatói létszámadatok képzési szintek szerint az októberi (2010-től decemberi) 
kötelező adatszolgáltatás alapján 2006–2011 között 

A felvételi statisztikától való létszámeltérések oka az,  
hogy az októberi statisztikában csak az egyes képzési szintekre  

ténylegesen beiratkozott hallgatók szerepelnek 
 

Év 2012 2013 2014 
nappali tagozat, felsőfokú  
szakképzés 

128 99 104 

nappali tagozat, főiskolai szint – – – 
nappali tagozat, egyetemi szint 40 19 12 
nappali tagozat, alapképzés 2157 1871 1698 
nappali tagozat, mesterképzés 513 503 554 
nappali tagozat, osztatlan – 61 142 
nappali tagozat, szakirányú  
továbbképzés 

8 5 12 

nappali tagozat, PhD 116 150 170 
levelező tagozat, felsőfokú  
szakképzés 

– – 11 

levelező tagozat, főiskolai szint 1 1 1 
levelező tagozat, egyetemi szint 6 2 1 
levelező tagozat, alapképzés 376 268 185 
levelező tagozat, mesterképzés 112 85 94 
levelező tagozat, osztatlan – – – 
levelező tagozat, szakirányú  
továbbképzés 

188 238 183 

levelező tagozat, PhD 92 59 21 
esti, távoktatás tagozat,  
főiskolai szint 

– – – 

esti, távoktatás tagozat, 
egyetemi szint 

– – – 

esti, távoktatás tagozat, 
alapképzés 

– – – 

Összesen 3737 3361 3188 
 

 

 

 

 



A KÉPZÉSI STRUKTÚRA ÉS KÍNÁLAT – ALAPKÉPZÉSTŐL A DOKTORIIG 

 

87

A bolognai rendszerű tanárképzés 
 
A bolognai rendszerű osztott tanárképzéssel kapcsolatban már az akkreditációtól 
kezdve több negatív észrevétel érkezett a kari vezetéshez. A képzés szerkezete 
nem fedte a korábbi kétszakos képzés szakos kreditszámát, az első szakból a 
hallgatók az alapképzésben 110, a mesterképzésben 30, a második szakból az 
alapképzésben 50, a mesterképzésben ugyancsak 50 kreditet hallgattak, így a 
második szakból 40 kredittel kevesebbet az első szakhoz képest. A pedagógiai-
pszichológiai modulok száma az alapképzésben 10, a mesterképzésben pedig 40 
kredit volt. A teljes kreditszám az alap- és mesterképzésben így a korábbi egye-
temi tanárképzéshez képest 300 kredit lett (a korábbi az osztatlan képzésben 
330), azonban a második szak szakmai képzettségével kapcsolatban jelentős elto-
lódás következett be a pedagógiai-pszichológiai modulok javára. A torzítást nö-
velte, hogy az öt éves tanárszakot követő fél éves iskolai gyakorlat csak a tanár-
képzési modulok számát növelte.  

A tanárképzés intézményi szintű koordinációjára a 2011-es nemzeti felsőok-
tatási törvény teremtett lehetőséget, amely rektori/rektorhelyettesi ellenőrzés alá-
rendelte a tanárképzést. A tanárképzés koordinálását a Tanárképzési Főigazga-
tóság, 2013-tól a Tanárképzési Központ végzi (http://tanarkepzes.unideb.hu), 
amelynek vezetője a tanárképzési főigazgató. 2013. július 1. – 2014. február 28. 
között Csorba Péter professzor volt a tanárképzési főigazgató, 2014. március 1.- 
május 31. között Herendiné Kónya Eszter látta el megbízottként a tisztséget, 
2014. július 1-től Maticsák Sándor látja el a főigazgatói tisztséget. A tanárszakos 
hallgatók tanulmányi ügyeit a tanárképzéssel foglalkozó karok, illetve a szak-
gazda tanszékek végzik. A tanárképzési központ elsődleges feladata az érintett 
egységek közötti koordináció. Ugyanakkor a központ feladata az osztott tanár-
képzésnél a mesterszakos felvételi vizsgák lebonyolítása, az osztatlan tanársza-
kos alkalmassági vizsgák megszervezése, a tanárszakos záróvizsgák megszerve-
zése, a gyakorlóiskolákkal való kapcsolattartás, valamint a gyakorlótanítások 
megszervezése a tanárjelöltek számára. Ugyancsak a központhoz tartozik a pe-
dagógus szakvizsgák koordinálása. A központ sikeresen pályázott az új osztatlan 
tanárképzés és a tanárképzési központok tevékenységét elősegítő „Szakmai szol-
gáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az 
Észak-alföldi régióban” című TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0009. számú pályá-
zaton, amelynek keretében új szakmai programok, konferenciák és előadások, 
valamint tanárképzési tankönyvek és segédanyagok készülnek 2013–2015 között. 

A tanárképzés karok közötti egyeztető fóruma a tanárképzési kollégium, 
amelynek az egyetem és az érintett karok tanárképzésért felelős vezetői, a tanár-
képzésért felelős pedagógiai és pszichológiai egységek képviselői és a gyakorló-
iskolák képviselői a tagjai. 
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A tanérképzési kollégium tagjai (2014/15. tanév) 
 

Elnök: Maticsák Sándor tanárképzési főigazgató.  
Társelnök: Bartha Elek oktatási rektorhelyettes 
Pósánné Rácz Annamária, oktatási igazgató 
Titkár: Juhász Judit, tanárképzési csoportvezető 
 
Tagok: 
Forisek Péter oktatási dékánhelyettes, Bölcsészettudományi Kar 
Pusztai Gabriella szakfelelős, Bölcsészettudományi Kar 
Pintér Ákos dékán, Természettudományi Kar 
Kun Ferenc oktatási dékánhelyettes, Természettudományi Kar 
Váradi Judit dékánhelyettes, Zeneművészeti Kar 
Fazekas Attila oktatási dékánhelyettes, Informatikai Kar 
Kocsis Imre, a műszaki tanárképzések felelőse, Műszaki Kar 
Chrappán Magdolna, Neveléstudományi Intézet 
Dávid Imre tanszékvezető, Pedagógiai Pszichológiai Tanszék 
Bartáné Kustár Katalin, tanulmányi osztályvezető (BTK) 
Kerekes Ildikó, tanulmányi osztályvezető (TTK) 
Katona Judit, tanulmányi osztályvezető (ZK) 
Márton Ágnes, tanulmányi osztályvezető (IK) 
Kirsch Éva igazgatóhelyettes, DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium 
Vargáné Csatáry Tünde tanárképzési igazgatóhelyettes, DE Kossuth Lajos 

Gyakorló Általános Iskola 
Denichné Hajdú Mónika Tímea igazgató, DE Arany János Gyakorló Általá-

nos Iskola 
Nagyné Bíró Edit szakmai igazgatóhelyettes, DE Balásházy János Gyakorló 

Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 
Szűcs Sándor TTK-s hallgató 
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A levelező tagozatos képzések helyzete  
a bolognai képzésben 

 
 
A bolognai rendszerű képzéseket a levelező képzéseknél is bevezette a kar 2007-
től kezdve. Az egyetemre való felvételi feltételek hasonlóak voltak a nappali ta-
gozatos képzésekhez, a jelentkezők számának alakulását elsősorban a kétszintű 
érettségi kötelezővé tétele befolyásolta, hiszen a levelező képzésekre hagyomá-
nyosan nem a frissen érettségizett középiskolások, hanem korábban érettségizett, 
esetleg korábban más szakon felsőfokú tanulmányokat végzettek, valamint főis-
kolai végzettséget szerzettek jelentkeztek. A bolognai rendszerű levelező tagoza-
tos képzések közül a 2007/08-as tanévben csak a szociális munka és a történelem 
alapképzés indult el, azt ezt követő négy tanévben viszont több alapszak is elin-
dult az alapszakra felvettek számától függően. A Kari Tanács határozata alapján 
10 fővel indulhattak a levelező tagozatos alapképzések, ettől indokolt esetben el 
lehetett térni. 2008–2012 között a legtöbb felvett hallgatót a pszichológia köny-
velhette el, ezen kívül nagyobb hallgatói évfolyamok voltak a kommunikáció- és 
médiatudomány, a történelem, a szociális munka alapszakokon, illetve 10 feletti 
hallgatói létszámmal működött a néprajz. A nyelvi képzések esetében elmond-
hatjuk, hogy az egyetlen anglisztika alapszak kivételével, egyáltalán nem indul-
tak évfolyamok. Ez nyilvánvalóan ezen képzések gyakorlati képzési igényével 
indokolható, hiszen a hétvégi (péntek-szombati) tömbösítések nem tették lehető-
vé a folyamatos nyelvgyakorlást. 2013-tól kezdve radikálisan csökkent az alap-
képzések levelező tagozatára felvett hallgatók létszáma, egyedül a pszichológia 
maradt meg. A változás oka valószínűleg az, hogy az emelt szintű érettségi beve-
zetése kedvezőtlenül érintette a levelező tagozatra legnagyobb számban jelentke-
ző „idősebb” generációt. Bár a felvételi szabályok szerint a korábban megszer-
zett diploma is átszámítható a felvételinél, ez az elmúlt két év tapasztalata alap-
ján nem jelentett nagy vonzerőt. 

A levelező képzések között alacsony létszámmal, de folyamatosan működnek 
az ún. részismereti képzések, illetve az ezekhez kapcsolódó tanári mesterszakok 
levelező tagozatai. A jogszabályok lehetővé teszik, hogy a korábban egy- vagy 
kétszakos tanári végzettséget szerzettek a nappali tagozat minor képzéseivel azo-
nos 50 kreditest előtanulmányt végezzenek levelező tagozaton egy tanév alatt, 
amely megalapozza az újabb tanári szakképzettségre irányuló mesterképzési sza-
kot, ezt követően pedig az 50 kredites modulnak megfelelő újabb tanárszakos 
diplomát szerezzenek, két félév alatt. A tanári mesterszakos levelező képzések 
hallgatóinak egy részét az ezen képzési rendszerben végzett hallgatók adják, má-
sik részük a korábban megszerzett főiskolai diplomája alapján szerezhet egyete-
mi végzettséget ugyanabból a szakból, a harmadik rész pedig a korábbi egyetemi 
szintű bölcsész, valamint a már bolognai rendszerű képzésben diszciplináris mes-
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terképzésben diplomát szerzett hallgatókból áll, akik tanári képesítést kívánnak 
szerezni a diszciplináris képzettségük mellé. 

A levelező diszciplináris mesterképzésekre alacsony a jelentkezési arány, 
ezek közül tartósan csak a pszichológia működik 10 fő feletti létszámmal. 
 

Levelező tagozatos alapszakos képzésre felvettek  
2007–2014 között 

 

Alapszak 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
andragógia  – 21 27 10 21 – – – 
anglisztika  – 9 19 10 16 11 – – 
germanisztika/ 
néderlandisztika  

– – – – – – – – 

germanisztika/német  – – – – – – – – 
kommunikáció és 
médiatudomány 

– 33 27 20 23 19 – – 

magyar  – – – – – – – – 
néprajz  – 10 13 9 16 – – – 
ókori nyelvek és 
kultúrák 

– – – – – – – – 

pedagógia  – – 15 7 – – – – 
politológia  – – 18 6 – – – – 
pszichológia  – 54 67 72 73 75 49 34 
romanisztika/francia – – – – – – – – 
romanisztika/olasz – – – – – – – – 
szabad bölcsészet  – – 8 10 – – – – 
szlavisztika/lengyel – – – – – – – – 
szlavisztika/orosz – – – – – – – – 
szociális munka  30 27 30 17 15 – – – 
szociológia  – 16 – 11 – – – – 
történelem  29 30 24 11 19 19 – – 
Összesen 59 200 248 183 183 124 49 34 
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Levelező tagozatos diszciplináris mesterképzésre felvettek  
2009–2014 között 

 

Mesterképzés 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
amerikanisztika  – – – – – – 
anglisztika  5 – – – – – 
esztétika  – – – – – – 
filozófia  – – – – – – 
finnugrisztika – – – – – – 
klasszika-filológia – – – – – – 
kommunikáció és média-
tudomány 

– 4 5 – – – 

magyar nyelv és irodalom  – – – – – – 
német nyelv és irodalom  – – – – – – 
néprajz  8 7 – – – – 
neveléstudomány  6 3 – – 4 – 
pszichológia  15 10 19 12 13 10 
szlavisztika – – – – – – 
szociálpolitika  – 13 8 – 5 – 
szociológia  – – – – – – 
történelem  – – – – – – 
Összesen 34 37 32 12 22 10 

 

Levelező tagozatos tanári mesterképzésre felvetettek  
2009–2014 között 

 

Mesterszak  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
angoltanár  32 14 14 9 8 5 
franciatanár  – – – – – 3 
hon- és népismeretanár – – 1 – – 2 
latintanár – – – – – – 
lengyeltanár  – – – – – – 
magyartanár  – – 4 2 3 2 
némettanár  12 2 3 2 – 2 
orosztanár  – – – – – – 
pedagógiatanár  – 1 5 1 – 4 
történelemtanár  – 1 7 2 3 1 
Összesen 44 18 34 16 14 19 
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Felsőfokú szakképzések (FSz)  
és felsőoktatási szakképzések (FOSzK) 

 
 
A felsőfokú szakképzések 2009–2013, illetve felsőoktatási szakképzések 2013 
óta a közép- és a felsőfokú képzések között elhelyezkedő gyakorlatorientált kép-
zések. A képzésekre középiskolai érettségivel lehet jelentkezni, a tanulmányokat 
felsőoktatási intézményekben, vagy a velük szerződéses kapcsolatban álló in-
tézményekben folytathatják a hallgatók. A képzések időtartama két év, a képzés 
során megszerzett kreditek beszámíthatók egy esetleges későbbi felsőoktatási 
képzésbe. A képzések listáját az Országos Képzési Jegyzék tartalmazza, a képzé-
sek szakképesítéssel járnak. A jegyzék elérhető a Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóságának honlapján (https://www.nive.hu 
/index.php?option=com_content&view=article&id=297).  

A Bölcsészettudományi Karon 2009-től működik a kommunikátor felsőfokú 
szakképzés idegennyelvi és sportkommunikátor elágazása. A kar engedéllyel 
rendelkezett az intézményi kommunikátor elágazásra is, ez azonban elegendő je-
lentkező hiányában nem indult a képzés ideje alatt egyszer sem. Az idegennyelvi 
kommunikátorok öt nyelvből választhattak egyet, amelyet a képzés két éve alatt 
tanulhattak és végül nyelvvizsgát tehettek. A nyelvismeretük fejlesztése mellett 
szakmai ismereteket tanulhattak a kommunikáció- és médiatudomány területén, 
illetve a képzéshez tartozó 360 órás nyári gyakorlat keretében cégeknél gyako-
rolhatták az elméleti ismereteket. A gyakorlaton részt vevő hallgatók körülbelül 
egyötöde kapott állást a korábbi gyakorlóhelyén. A sportkommunikátorok a 
kommunikáció- és médiaismeretek mellett sportelméletet hallgattak, gyakorlatu-
kat sportegyesületeknél, illetve sporttáborokban töltötték. Közülük is többen si-
keresen helyezkedtek el szakképzettségük birtokában. A felsőfokú szakképzések 
2014-ben futottak ki a karról, helyüket a felsőoktatási szakképzések vették át.  

A felsőoktatási szakképzések 2013-tól indultak országosan és a karon is. A 
felsőfokú szakképzésekhez hasonlóan két éves, gyakorlatorientált képzések, 
amelyek oklevelet adnak a végzett hallgatóknak. Az oklevelek nem egyenértékű-
ek a diplomával, az Európai Unióban adható level 5-tel, vagyis a legalacsonyabb 
szintű oklevelekkel egyenlők. A képzéseken belül az elméleti és gyakorlati 
kreditek aránya 55%–45%, a képzések negyedik félévében a hallgatók szakmai 
gyakorlatot végeznek külső cégeknél. A megszerzett kreditek beszámíthatók egy 
későbbi alapszakos tanulmány esetén.  

A társadalomtudomány képzési területen belül két szakképzést akkreditált a 
kar, a kommunikáció- és média felsőoktatási szakképzést két szakiránnyal (kom-
munikátor szakirány, moderátor szakirány), illetve a szociális és ifjúsági munka 
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felsőoktatási szakképzést szintén két szakiránnyal (szociális munka szakirány, if-
júságsegítő szakirány).  

A kommunikáció- és média felsőoktatási szakképzés médiaszakembereket 
képez, akik intézmények és felsővezetők munkáját tudják segíteni. A kommuni-
kátor asszisztens önkormányzatok, alapítványok, államigazgatási szervek, érdek-
védelmi, vagy civil szervezetek, illetve kommunikációs cégek belső és külső 
kommunikációs kapcsolatainak ügyintézője, valamint az adott intézmény egysé-
ges arculattervének kialakításában vesz részt. A moderátor asszisztens olyan mé-
diamunkatárs, aki szerkesztőként, riporterként, műsorvezetőként dolgozik. A 
képzés kurzusainak egy része megegyezik a kommunikáció- és médiatudomány 
alapképzés kurzusaival, de mint arról már volt szó, a felsőoktatási szakképzésben 
nagyobb a gyakorlatok aránya. Míg a kommunikáció alapszakra csak nagyon 
magas, 400 pont feletti eredménnyel lehet bekerülni állami ösztöndíjas képzésre, 
addig a kommunikációs felsőoktatási képzésekre alacsonyabb, a minimum pont-
szám körüli eredménnyel is (230 pont felett). Az első két évben viszonylag nagy 
számban jelentkeztek ezen képzésekre (felsőoktatási szakképzések esetén nem 
bemeneti feltétel az emelt szintű érettségi), de természetesen két év tapasztalata 
alapján nem vonhatunk le messzemenő következtetéseket.  

A szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés ifjúságsegítő és szociá-
lis munka szakirányokkal rendelkezik. A képzés célja szociális és ifjúsági szak-
emberek képzése, akik irodákban szakmai irányítóként felügyelőként dolgozhat-
nak, szociális segítőként, nevelőszülőként, munkaerő-piaci szolgáltató ügyinté-
zőként és oktatási asszisztensként. 2013-ban csak a szociális munka szakirány 
indult el a képzésben, 2014-ben viszont már mindkét szakirány elindulhatott, az 
ifjúságsegítő szakirányon igen nagy, 22 fős évfolyammal. A képzés szorosan 
kapcsolódik a szociális munka alapszak képzési tervéhez, a szakirányú tovább-
képzés szervezőinek célja, hogy a végzett hallgatók az oklevél megszerzése után 
az alapszakon bővítsék szakmai kompetenciájukat. A szociális és ifjúsági munka 
felsőoktatási szakképzés három telephelyen indult el a Debreceni Egyetemen, a 
Bölcsészettudományi Kar mellett a nyíregyházi Egészségügyi Karon és a hajdú-
böszörményi Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karon. 
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A Bölcsészettudományi Kar felsőfokú/felsőoktatási szakképzésének  
(FSZ, FOKSZ) szerkezete, 2006–2014 között 

 
Szak  

(elágazás, szakirány) 
megnevezése 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

FELSŐFOKÚ 
SZAKKÉPZÉSEK 

   26 97 184 144 74 3 

KOMMUNIKÁTOR 
felsőfokú szakképzés 

   26 97 184 144 74 3 

Idegennyelvi  
kommunikátor  
elágazás 

    76 140 108 58 3 

Sportkommunikátor 
elágazás 

    21 44 36 16  

FELSŐOKTATÁSI 
SZAKKÉPZÉSEK 

       44 123 

KOMMUNIKÁCIÓ 
ÉS MÉDIA  
felsőoktatási  
szakképzés 

       35 88* 

kommunikátor  
szakirány 

       21 46 

kommunikátor  
szakirány levelező 

        12 

moderátor szakirány        13 26 
SZOCIÁLIS ÉS  
IFJÚSÁGI MUNKA 
felsőoktatási  
szakképzés 

       9 35* 

szociális munka  
szakirány 

       9 11 

ifjúságsegítő szakirány         22 

 *  Nem minden hallgató választott szakirányt (pl. passzív) 
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A doktorképzés és a Bölcsészettudományi Kar  
Doktori Iskolái a 2000-es években 

 
 
Az integrációt követően megjelentek az egységes egyetemi szabályzatok, a köz-
ponti egyetemi doktori szabályzat mellett a kari mellékletek szabályozták a sajá-
tosságokat. Az egyetemi doktori szabályzat szerint a doktori iskola „a MAB jó-
váhagyásával működő, az egyetem különböző szervezeti egységeit átfogó, olyan 
oktatási szervezet, amelyben a tudományos fokozat elnyerésére felkészítő képzés 
folyik.” (Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Doktori Szabályzat. Deb-
recen, 2005. 6.) Az egyetemen tudományáganként egy doktori iskola működhet, 
2008-ig ez alól kivételt jelentettek a multidiszciplináris területeken működő isko-
lák. A doktori iskolák tagjai 2008-ig három kategóriába tartoztak, belső tagok, 
alapító belső tagok vagy alapító külső tagok lehettek. A belső tag az egyetemmel 
teljes munkaidejű jogviszonyban álló oktató, vagy kutató lehetett, illetve az 
MTA által alapított, vagy más egyéb kutatócsoport tagja. Az alapító belső tag az 
egyetemen teljes munkaidőben, határozatlan idejű munkaviszonnyal foglalkozta-
tott, a 70. életévét be nem töltött oktató vagy kutató lehetett, aki a doktori iskola 
tudományterületéből szerzett tudományos fokozatot. Az alapító külső tag tudo-
mányos fokozattal, illetve habilitációval rendelkező személy lehetett, aki nem 
állt határozatlan idejű jogviszonyban az egyetemen, illetve ebbe a kategóriába 
tartoztak az egyetem professor emeritusai is. A doktori iskola akkreditációjánál 
egy személyt csak egy doktori iskolánál lehetett figyelembe venni, mint alapító 
belső tagot, külső tagként viszont több doktori iskolába is meghívhatták. A dok-
tori iskolák az egyetemi doktori tanács által jóváhagyott doktori programokból 
állnak, a 2000-ben kiadott bölcsészettudományi kari programfüzet szerint tíz 
doktori program működött a karon.1 A képzések közül az úgynevezett ’A’ típusú 
doktori programok rendelkeztek a doktori képzés indításának és a doktori foko-
zat odaítélésére vonatkozó javaslattétel jogával. A ’B’ típusú programok nem 
önálló programok voltak, hanem az egyes ’A’ típusú programokhoz kapcsolt 
programok, amelyek nem adtak önálló végzettséget, viszont az ’A’ típusú prog-
ramon belül saját képzési részprogramokkal rendelkeztek, illetve részt vettek a 
vizsgáztatásban. Az ’A’ típusú programokon belül voltak alprogramok is, ame-
lyek önálló képzési struktúrával rendelkeztek, valamint önálló címmel és alprog-
ramvezetővel.  

 

                                                 
1  A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának doktori programjai. A doktori képzés és a 

fokozatszerzési eljárás rendje a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán. 11. sz. 
melléklet (2., módosított változat). Debrecen, 2000.  
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2000 és 2005 között az alábbi programok működtek a Bölcsészettudományi 
Karon belül. 
 

 
’A’ típusú programok 

 
Vezető 

Angol és amerikai irodalom Abádi Nagy Zoltán 
’B’ típusú program: 

Észak-amerikai (Az észak-amerikai társa-
dalmi tudat, kultúra és irodalom a 19. és 20. 
században) 
Modern brit irodalom és kultúra (Angol 
nyelvű kultúrák és irodalmak: 20. századi 
változások a társadalmi és kulturális maga-
tartásformákban és ábrázolásmódokban) 

 
Abádi Nagy Zoltán 
 
 
Rácz István 

Elméleti és alkalmazott nyelvészet Kertész András 
’B’ típusú program: 

Angol nyelvészet 
Grammatika és pragmatika viszonya a mai 
német nyelvben 
Orosz nyelvészet 

 
Pelyvás Péter 
Kertész András 
 
T. Molnár István 

Francia és újlatin nyelvészet, francia irodalom Gorilovics Tivadar 
’B’ típusú program: 

Francia nyelvtudomány, francia stilisztika 
és újlatin összehasonlító nyelvészet 

Alprogram: 
Francia irodalom 

 
Kiss Sándor 
 
 
Gorilovics Tivadar 

Latin szöveghagyomány – római civilizáció Havas László 
Alprogram: 

Latin szövegkritika és szöveghagyomány 
Római civilizáció – szöveg és tárgyi  
dokumentumok alapján 

 
Havas László 
Gesztelyi Tamás 

Magyar és összehasonlító irodalomtudomány Bitskey István 
Alprogram: 

Régi magyar irodalom 
Klasszikus magyar irodalom 
A Nyugat-korszak irodalma 
Határon túli és legújabb magyar irodalom 

’B’ típusú program: 
Klasszikus orosz irodalom komparatív 
megközelítésben 

 
Bitskey István 
Imre László 
Tamás Attila 
Görömbei András 
 
Hajnády Zoltán 
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’A’ típusú programok 

 
Vezető 

Magyar nyelvészet Nyirkos István 
Alprogram: 

Magyar nyelvtörténet 
Magyar nyelvjárástan 
Magyar szociolingvisztika 
Magyar névtan 

 
A. Molnár Ferenc 
Kálnási Árpád 
Nyirkos István 
Hoffmann István 

Modern filozófia Vajda Mihály 
A modern német nyelvű irodalom története  
a felvilágosodástól napjainkig 

Lichtmann Tamás 

A nevelés és művelődés társadalmi és történeti 
összefüggései 

Kozma Tamás 

Alprogram: 
Közoktatás 
Felnőttnevelés és közművelődés 

’B’ típusú program: 
Felsőoktatás 

 
Szabó László Tamás 
Rubovszky Kálmán 
Kozma Tamás 

Néprajz – folklór Ujváry Zoltán 
Alprogram: 

Népek és kultúrák 
Kulturális ökológia 

 
Ujváry Zoltán 
Bartha Elek 

Személyközi kapcsolatok elemzése 
pszichofiziológiai és pszichológiai  
jelentésszinteken 

Czigler István 

Alprogram: 
Pszichofiziológia 
Alkalmazott pszichológia 
Kognitív pszichológia 

 
Mészáros István 
Balogh László 
Czigler István 

Történelem Gunst Péter 
Alprogram: 

Régiótörténeti kutatások Magyarországon 
Egyetemes és magyar gazdaság-  
és társadalomtörténet 
Hazai és európai társadalom- és  
eszmetörténet a 19–20. században 

 
Kovács Ágnes 
Gunst Péter 
 
Timár Lajos 
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A MAB ajánlása alapján 2001-ben négy doktori iskola jött létre a karon ösz-
szesen tizenkét programmal: Multidiszciplináris Bölcsészettudományok Doktori 
Iskola, Irodalomtudományok Doktori Iskola, Nyelvtudományok Doktori Iskola, 
valamint az Interdiszciplináris Társadalom- és Bölcsészettudományi Doktori Is-
kola. Az iskolák a Bölcsészet- és Társadalomtudomány területen belül eredetileg 
hat tudományágat fedtek le (történelemtudomány, irodalomtudomány, nyelvtu-
domány, filozófiai tudományok, nevelés- és sporttudományok és pszichológiai 
tudományok). 2014-ben már nyolc tudományágat (filozófiai tudományok, neve-
léstudományok, pszichológiai tudományok, szociológiai tudományok, irodalom- 
és kultúra tudományok, nyelvtudományok, néprajz- és kulturális antropológia, 
történelemtudományok) jelentettek. A kar négy iskolája valamennyi, a karon ta-
nulható mester, osztott, illetve osztatlan tanár szakos hallgatónak lehetőséget biz-
tosított, és jelenleg is biztosít a doktori tanulmányokra. 

A Bölcsészettudományi Kar doktori iskolái vezetőiből és képviselőiből állt a 
Bölcsészkari Tudományos, Doktori és Habilitációs Tanács 2014-ig (rövidítése 
BTDHT). A tanács összetétele a következő volt. A doktori iskolák vezetői hiva-
talból szavazati jogú tagok, rajtuk kívül valamennyi doktori iskola három-három, 
az adott doktori iskola tanácsa által választott szavazati joggal rendelkező képvi-
selőt küldött. A BTDHT tagjai professzorok voltak, de habilitált docenset is vá-
lasztani kellett a szabályzat alapján, akárcsak külső (más felsőoktatási intéz-
ményből származó) szavazati joggal rendelkező tagokat. A tanács tanácskozási 
jogú tagjai voltak a BTDHT titkára, az igazgatási osztály vezetője, valamint a 
doktorandusz hallgatók egy választott képviselője. A BTDHT szavazással vá-
lasztotta meg elnökét, aki a tanács professzori tagja lehetett, illetve hivatalból a 
tanács társelnöke volt a Bölcsészettudományi Kar tudományos dékánhelyettese. 
A BTDHT intézte a kar doktori és habilitációs ügyeit, véleményt nyilvánított a 
kar által meghirdetett docensi és egyetemi tanári pályázatokról és ellátta a kar tu-
dományos tanácsadó szervezetének szerepét. 

2001 szeptemberéig működött a Kari Tudományos Tanács, utolsó elnöke dr. 
Görömbei András professzor úr volt. A tanács tagjait a kari habilitációs bizottság 
és a kari Doktori Tanács belső tagjai adták. 2001-ben a két tudományos testület 
összevonásra került, az első elnöke dr. Kertész András egyetemi tanár lett. 
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További elnökségek: 
 
Elnökök és társelnökök: 

 
2001–2004 
  elnök:  Kertész András akadémikus, egyetemi tanár 
  társelnök:  Papp Imre dékánhelyettes, egyetemi tanár 
 
2004–2007 
  elnök:  Bitskey István akadémikus, egyetemi tanár 
  társelnök:  Papp Imre dékánhelyettes, egyetemi tanár 
 
2007–2009 
  elnök:  Bartha Elek egyetemi tanár 
  társelnök:  Papp Imre dékánhelyettes, egyetemi tanár 
 
2009–2012  
  elnök:  Dr. S. Varga Pál, akadémikus, egyetemi tanár 
  társelnök:  Pelyvás Péter egyetemi docens 
  habilitációs társelnök: Csűry István tudományos és külügyi dékánhelyettes, 
     egyetemi docens 
 
2013-től  
  elnök:  Dr. S. Varga Pál, akadémikus, egyetemi tanár 
  társelnök:  Dr. Hoffmann István egyetemi tanár 

 Dr. Keményfi Róbert egyetemi tanár 
 
 
 
2014 szeptemberétől a doktori és habilitációs ügyek a jogszabályok és az 

egyetemi szabályozások változása miatt kettéváltak a Bölcsészettudományi Ka-
ron. A két testület összetétele a következőképpen alakult. 
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Bölcsészettudományi 
Doktori Tanács 
 
szavazati jogú belső tagok 
S. Varga Pál elnök 
Angyalosi Gergely 
Bartha Elek 
Bényei Tamás 
Csatár Péter 
Hoffmann István 
Imre Mihály 
Keményfi Róbert 
Kertész András 
Kovách Imre 
Kovács Kálmán 
Maticsák Sándor 
Münnich Ákos 
Papp Imre 
Papp Klára 
Pusztai Gabriella 
 
szavazati jogú külső tagok 
A. Molnár Ferenc 
Baráth Béla Levente 
Biczó Gábor 
Fekete Károly 
Gaál Botond 
Gyapay László 
Kónya Péter 
Kustár Zoltán 
Oborni Teréz 
Porkoláb Tibor 
 
tanácskozási jogú tag 
doktorandusz hallgatói képviselő 

Bölcsészettudományi  
Habilitációs Tanács 
 
szavazati jogú belső tagok 
Keményfi Róbert elnök 
Bényei Tamás 
Debreczeni Attila 
Hoffmann István 
Kertész András 
Kovách Imre 
Papp Imre 
Papp Klára 
Pusztai Gabriella 
S. Varga Pál 
 
szavazati jogú külső tagok 
Fekete Károly 
Gesztelyi Tamás 
P. Szalay Emőke 
Pelyvás-Ferenczik Péter 
Székely Gábor 
 
tanácskozási jogú tagok 
doktorandusz hallgatói képviselő 

 

A doktori képzés nyilvánossá tétele érdekében számos olyan fejlesztés tör-
tént, amely az átláthatóságot és ezen keresztül a minőségbiztosítást szavatolja. 
Jelenleg három olyan adatbázist fejlesztenek központilag, amelyben a doktori is-
kolák tagjaival, a képzéssel és a védésekkel kapcsolatos összes információ elér-
hető. Az Országos Doktori Tanács működteti a http://www.doktori.hu honlapot, 
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amelyben valamennyi doktori iskola működésével kapcsolatos dokumentum 
megtalálható. A doktori akkreditáció 2008 óta ezen a honlapon keresztül törté-
nik, a Magyar Akkreditációs Bizottság a saját honlapján túl (http://www.mab.hu), 
ezen a honlapon is publikálja a doktori iskolákkal kapcsolatos összegző határoza-
tokat (a doktori iskola megfelel/feltételesen megfelel/nem felel meg), valamint a 
doktori iskola tagjainak törzstagi minősítését (megfelel/nem felel meg). A honla-
pon kell adminisztrálni a védések anyagát is, a teljes dokumentációt minden dok-
tori iskolának kötelező feltölteni egy nyilvános felületre, amely a Debreceni 
Egyetem doktori iskolái esetében a Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtár ál-
tal fejlesztett Debreceni Egyetem Elektronikus Archivuma (DEA, https:// 
dea.lib.unideb.hu/dea/). Az adatbázisba fel kell tölteni a teljes disszertáció szö-
vegét, a magyar és idegen nyelvű tézisfüzeteket, a magyar és idegen nyelvű tar-
talmi kivonatokat, valamint 2014-től kezdve a disszertációt benyújtó hallgató 
publikációit igazoló dokumentumot. Ezen utóbbihoz kapcsolódik a harmadik 
nyilvános adatbázis, a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT, http://www. 
mtmt.hu), amely a Magyar Tudományos Akadémiához kapcsolódik. Az adatbá-
zisba a kutatók és oktatók valamennyi publikációjuk összes adatát töltik be, 
amelyből a rendszer automatikusan tudománymetriai táblázatokat készít. Az 
MTMT fokozatosan vált kötelezővé, 2013-ban még csak a törzstagnak jelölt 
doktori iskola tagok, 2014 óta pedig valamennyi a doktori iskola tag számára kö-
telező. A három adatbázisnak köszönhetően a Bölcsészettudományi Kar négy 
doktori iskolájával kapcsolatos összes információ nyilvánosan elérhető, így a 
minőségi doktori képzés egyik legfontosabb előfeltétele garantált. 

Az új rendszerű doktori képzésben a Magyar Akkreditációs Bizottság 2009-
ben, illetve 2010-ben akkreditálta a doktori iskolákat. Az eljárás során a bizott-
ság formai és tartalmi megfelelőséget vizsgált az alábbi szempontok alapján: 

A törzstagok minimális létszáma. 2009–2014 között a doktori iskolánként 
minimum négy professzort írt elő, illetve programonként két-két professzorral 
kellett rendelkezni a több programból álló doktori iskoláknak MAB programon-
ként. Már a 2013-as felülvizsgálati eljárás során, majd a 2014-es akkreditációs 
eljárásban a MAB megváltoztatta ezt az előírást: a két programból álló doktori 
iskolák esetében programonként minimum három-három, míg a három, vagy 
több programból álló iskolák esetében továbbra is minimum két-két professzort 
írt elő. A váratlanul bevezetett új szabály nehézséget okozott a 2014-es akkre-
ditáció során egyes doktori iskoláknál. Az összes törzstag számát a MAB mini-
mum hét főben határozta meg, programonként minimum három főt írt elő. A 
2014-es akkreditációs eljárásban ebben az esetben is több, a doktori iskolákat 
kedvezőtlenül érintő változtatást vezetettek be: a törzstagi minősítés tudomány-
metriai előfeltételeit megemelték, valamint bevezették a törzstag emeritus fo-
galmát. Ezeknek a változásoknak még nem látjuk a hatását. 
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Az akkreditciós eljárásban a MAB formailag és tartalmilag vizsgálta a doktori 
iskolák honlapját, képzési tervüket, működési szabályzatukat, valamint minőség-
biztosítási tervüket. Külön vizsgálták a doktori iskolák vezetőit, ezen belül azt, 
hogy kutatásaik és publikációs tevékenységük relevánsak-e a doktori iskola kuta-
tási tudományágával, rendelkeznek-e tanítványokkal, valamint nemzetközi kap-
csolatrendszerrel. A több programból álló doktori iskolák esetében megvizsgál-
ták a doktori programok közötti koherenciát, vagyis azt, hogy az egyes progra-
mok kutatásai, publikációs tevékenységük és a doktorandusz hallgatók esetében 
az interdiszciplináris tanulmányok megfelelnek-e. Valamennyi bölcsészettudo-
mányi doktori iskolában szoros együttműködés van az egyes iskolákat alkotó 
programok között, a hallgatók közös elméleti alapozó kurzusokat végeznek, ezt 
követően történik csak meg az egyes tudományterületeknek megfelelő tanulmá-
nyok szerinti szétválás. A programok közös tudományos rendezvényeket, konfe-
renciákat szerveznek, közös köteteket adnak ki, amelyben nagy segítséget nyúj-
tott a Debreceni Egyetem által elnyert két TÁMOP pályázat (Kutatóegyetemi Pá-
lyázat: TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-000; Debreceni Egyetem Tudomá-
nyos Képzési Műhelyeinek Támogatása, TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024). 

A 2013-as felülvizsgálati eljárásban került elő szintén az egyetemi graduális 
képzés mesterképzéseinek és a doktori programok közötti kapcsolatrendszernek 
a kérdése, valamint az képzésben résztvevő és a már fokozatot szerzett hallgatók 
vizsgálata. A 2009-es és 2010-es akkreditációs eljárásban a Bölcsészettudományi 
Kar mind a négy doktori iskolája eredményesen szerepelt, a 2014-es akkreditáció 
e kötet elkészítésekor zajlik. 
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Az Bölcsészettudományi Kar  
négy doktori iskolájának  

bemutatása 
 
 
Az Interdiszciplináris Doktori Iskola neve 2008-tól Humán Tudományok Doktori 
Iskola (doktori.hu azonosítója 48. sz.). Az iskola által képviselt valamennyi tu-
dományágban folytatódik a korábbi kutatások továbbfejlesztése, ezek mellett pe-
dig újabb kutatási területek is kialakultak a személyi összetétel változásával. A 
filozófia programon belül továbbra is a modern filozófia a fő fókuszterület, első-
sorban a német, a francia és az angolszász filozófia. A neveléstudományon belül 
megerősödött a korabeli nevelés- és művelődéstudomány vizsgálata. A pszicho-
lógia programon belül a szervezet- és munkapszichológia, a tehetség pszicholó-
giai vonatkozásai és a klinikai-mentálhigiénás területek a legfontosabb kutatási 
területek. A szociológia program néhány éve vált önállóvá, elsősorban a mo-
dernkori társadalom problémáival, a társadalmi integráció kérdéseivel foglalkozik, de 
emellett jelentős az ifjúságszociológia és foglalkoztatáspolitika kutatása is. A 
doktori iskola vezetője Vajda Mihály, Czigler István, Novákné Rózsa Erzsébet, 
2014-től pedig Pusztai Gabriella. 

A doktori iskola törzstagjai Angyalosi Gergely (filozófiai tudományok, 2009-
től), Brezsnyánszky László (neveléstudományok, 2007–2011), Czigler István 
(pszichológiai tudományok, 2007–2013), Duffek Mihály (neveléstudományok, 
2011-től), Éles Csaba (neveléstudományok, 2007–2013), Fónai Mihály (nevelés-
tudományok, 2011-től), Hévizi Ottó (filozófiai tudományok, 2009-től), Kovách 
Imre (szociológiai tudományok, 2013-tól), Kozma Tamás (neveléstudományok, 
2007–2013), Molnár Péter (pszichológiai tudományok, 2009–2014), Münnich 
Ákos (pszichológiai tudományok, 2009-től), Pusztai Gabriella (neveléstudomá-
nyok, 2009-től), Rózsa Erzsébet (filozófiai tudományok, 2009-től), Szabó Csaba 
(pszichológiai tudományok, 2007–2011), Szabó Ildikó (neveléstudományok, 
2009-től), Szabó László Tamás (neveléstudományok, 2009–2013), Szabó Pál 
(pszichológiai tudományok, 2009-től), Tóth László 2007–2011), Tóth Zoltán (ne-
veléstudományok, 2011-től), Valuch Tibor (szociológiai tudományok, 2013-tól). 
 



FORISEK PÉTER 

 

104

A doktori iskola számokban  
(forrás: http://www.doktori.hu) 

 
oktató (beleértve a törzstagokat, témakiírókat és témavezetőket) 152 
témakiíró (ebben az iskolában) 58 
témavezető 52 
törzstag 19 
ebből az érvényben lévő MAB értékeléskor megfelelő volt 12 
törzstag emeritus 4 
Doktori Iskola Tanácsa 4 
Bölcsészettudományi Habilitációs Bizottság 15 
Bölcsészettudományi Doktori Tanács 26 
Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács 20 
az iskolában   
     jelenlegi hallgató 44 
     volt hallgató folyamatban lévő doktori cselekménnyel 100,5 
     az összes eddig felvett hallgató 353 
     ebből abszolutóriumot szerzett 180 
     ebből sikeresen fokozatot szerzett 64 
     a doktori iskolában eddigi megítélt összes fokozatok száma 210 
az intézmény által a 2013. évre elnyert állami doktorandusz  

     ösztöndíjak száma / doktori iskoláinak száma 
153/25 

 
 
A Nyelvtudományok Doktori Iskola (doktori.hu azonosítója 49 sz.), vezetője 

Kertész András. Az iskola két programból állt 2001–2014 között: Modern nyel-
vészeti Doktori Program, valamint Klasszika-filológiai Doktori Program. Havas 
László professzor elhunytát követően a Klasszika-filológia program nem rendel-
kezett professzorral, ezért a doktori iskola tanácsa átalakította az iskola szerkeze-
tét. Az Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Programon belül (prog-
ramvezető Kertész András) a hallgatók az alábbi hat alprogramban folytathatják 
tanulmányaikat (a programok mellett a programvezetők is szerepelnek). 

Angol nyelvészet (2001-től), vezetője Laczkó Tibor 
Elméleti nyelvészet (2005-től), vezetője Kertész András 
Francia nyelvészet (2001-től), vezetője Kiss Sándor 
Latin nyelvészet (2014-től), vezetője Gesztelyi Tamás 
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Német nyelvészet (2001-től), vezetője Iványi Zsuzsanna 
Számítógépes nyelvészet (2005-től), vezetője Hunyadi László 
A Magyar és Finnugor Nyelvészeti Doktori Programnak (programvezető 

Hoffmann István) az alábbi két alprogramja van (a programok mellett a prog-
ramvezetők is szerepelnek). 

Finnugor nyelvészet (2001-től), vezetője Maticsák Sándor 
Magyar nyelvészet (2001-től), vezetője Hoffmann István 
 
A Nyelvtudományok Doktori Iskola is kiterjedt és intenzív nemzetközi kap-

csolatrendszerrel rendelkezik, melynek keretében sor kerül vendégprofesszorok 
meghívására, illetve a debreceni kutatók más egyetemekre történő vendégpro-
fesszori meghívására, valamint a doktori iskola hallgatóinak külföldi részképzé-
sére. Igen szoros az együttműködés a határon túli magyar tudományos intézetek-
kel, elsősorban a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Nyelvé-
szeti Tanszékével. Rendszeres, illetve alkalmankénti együttműködés alakult ki 
több európai egyetemmel Franciaországban (Angers, Dunkerque, Université de 
Paris III, Aix-en-Provence és Limoges) és Hollandiában (Vrije Universiteit – 
Amsterdam). Részben az említett intézményekből érkeztek a doktori iskolába 
vendégoktatók, részben a doktori iskola oktatói tartottak kurzusokat, előadásokat 
a fenti intézményekben. Szintén jól kiépült kapcsolat van angolszász egyetemek-
kel (Glasgow, Dublin, King's College – London), valamint a német nyelvterüle-
ten (Bielefeld, Freiburg, Hamburg, Konstanz, Mannheim, Marburg, Münster, 
Rostock, Stuttgart, Tübingen). A Lipcsei Egyetem nyelvészeivel videokonferen-
cia útján megvalósuló szeminárium-sorozatot hirdetett a doktori iskola, valamint 
közös kutatásokat folytatott. A Balaton-program keretében alakult ki együttmű-
ködés a párizsi Sorbonne, az École Normale Superieure és a Clermont-Ferrand-i 
Egyetem társintézményeivel. Szláv nyelvterületen közös kutatásokat folytatnak a 
doktori iskola tagjai a Zágrábi Egyetem Általános Nyelvészeti Tanszékével, va-
lamint a Szentpétervári Egyetem Orosz Nyelvészeti Intézetével. 

A Nyelvtudományok Doktori Iskola törzstagjai Agyagási Klára (nyelvtudo-
mányok, 2009-től), Gesztelyi Tamás (nyelvtudományok, 2009–2013), Havas 
László (nyelvtudományok, 2009–2014), Hoffmann István (nyelvtudományok, 
2009-től), Hunyadi László (nyelvtudományok, 2009-től), Iványi Zsuzsanna 
(nyelvtudományok, 2009-től), Kertész András (nyelvtudományok, 2009-től), 
Laczkó Tibor (nyelvtudományok, 2009–2013), Pelyvás-Ferenczik Péter (nyelv-
tudományok, 2009–2011), Tóth Valéria (nyelvtudományok, 2009-től) 
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A doktori iskola számokban  
(forrás: http://www.doktori.hu) 

 
oktató (beleértve a törzstagokat, témakiírókat és témavezetőket) 53 
témakiíró (ebben az iskolában) 36 
témavezető 25 
törzstag 10 
ebből az érvényben lévő MAB értékeléskor megfelelő volt 6 
törzstag emeritus 0 
Doktori Iskola Tanácsa 9 
Bölcsészettudományi Habilitációs Bizottság 15 
Bölcsészettudományi Doktori Tanács 26 
Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács 20 
az iskolában   
jelenlegi hallgató 32 
volt hallgató folyamatban lévő doktori cselekménnyel 47 
az összes eddig felvett hallgató 181 
ebből abszolutóriumot szerzett 98 
ebből sikeresen fokozatot szerzett 25 
a doktori iskolában eddigi megítélt összes fokozatok száma 80 
az intézmény által a 2013. évre elnyert állami doktorandusz  

     ösztöndíjak száma / doktori iskoláinak száma 
153/25 

 
 
Az Irodalomtudományok Doktori Iskola 2001-től kezdve működik, két prog-

rammal, azokon belül pedig további alprogramokkal (doktori.hu azonosítója 47 
sz.). A doktori iskola vezetői A. Nagy Zoltán, majd Bitskey István, Imre Mihály, 
azt követően Bényei Tamás. A Magyar és összehasonlító irodalomtudományi 
programon belül az alábbi alprogramok működnek:  

1. Francia irodalom és kultúra alprogram 
2. Magyar irodalom és kultúra alprogram 
3. Germanisztika alprogram 
4. Italianisztika alprogram (2011-től) 
5. Szlavisztika alprogram 
6. Mediális kultúratudomány alprogram 
    (2014-től) 
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Az Angol és észak-amerikai irodalomtudományi programnak két alprogramja van: 
1. Anglisztika alprogram 
2. Amerikanisztika alprogram 
 
Az Irodalomtudományok Doktori Iskola a Debreceni Egyetemen folytatott 

magyar, angol- és észak-amerikai, valamint az összehasonlító irodalmi és kultú-
ratudományi kutatásokat fogja össze, ugyanakkor a 2000-es évek elején az iroda-
lomtudományok kutatási területének bővülésével és az interdiszciplinaritás meg-
erősödésével a kutatásokat kiterjesztették az elit- és tömegkultúrára, a vizuális és 
a populáris kultúrára, a társadalmi nemekre és a kulturális emlékezetre. Az alap-
vetően filológiai központú kutatásokat a hagyományos kutatási módszereket mel-
lett a legmodernebb módszerekkel ötvözik (például informatikai feljhasználások 
és szöveggenetika). A színháztudományi kutatásokban a irodalmi szövegek szín-
házi és filmes feldolgozásán keresztül az irodalmi műfajok vizsgálata és folyik, 
míg a mediális kultúratudomány elsősorban a tömegkultúra, illetve a szervezeti 
kultúra kérdéseit vizsgálja. 

A doktori iskola törzstagjai 2012-ben a következők voltak: Abádi Nagy Zol-
tán (2009-től), Bényei Tamás (2009-től), Bitskey István (2009-től), Debreczeni 
Attila (2009-től), Dobos István (2009-től), Gorilovics Tivadar (2009–2013), Gö-
römbei András (2009–2013), Hajnády Zoltán (2009–2013), Imre László (2009-
től), Imre Mihály (2009-től), Lichtmann Tamás (2009–2011), S. Varga Pál 
(2009-től), Szirák Péter (2009-től). 

A doktori iskola egyik erőssége a hungarológia, amelyben magyar és nemzet-
közi szinten is jelentős kapcsolatrendszer alakult ki, illetve jelentős eredmények 
születtek. A 2001-es finnországi hungarológiai kongresszus után 2006-ban Deb-
recenben rendezték a konferenciát, amelyben a doktori iskola vezető szerepet ját-
szott. Szoros együttműködés alakult ki a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetemmel, a Partiumi Keresztény Egyetemmel, valamint kárpátaljai és felvi-
déki magyar kutatóhelyekkel is. Nemzetközi viszonylatban jelentős a nápolyi 
egyetem (Universitá degli Studi di Napoli L'Orientale) hungarológusaival, első-
sorban egyetemünk díszdoktorával, Amedeo di Francesco professzorral fenntar-
tott együttműködés, valamint a tübingeni Institut für Donauschwaebische Ge-
schichte und Landeskunde nevű intézménnyel. 

A modern filológiai programok szintén kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendel-
keznek. Az Angol és Észak-Amerikai Program számára kiemelkedően fontos az 
Angol-Amerikai Intézeten belül működő öt kutatóközpont, az „Australian Studies 
Centre” (Ausztrál Tanulmányok Központja), a „Canadian Studies Centre” 
(Kanadisztikai Tanulmányok Központja), az „Irish Studies Center” (Ír Tanulmá-
nyok Központja), a „Gender Studies Centre” (Társadalmi Nemek Központja) és 
a „Center for International Migration Studies” (Nemzetközi Migrációs Központ). 
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Az Angol-Amerikai Intézetnek, a központoknak és a doktori programnak kiter-
jedt angolszász kapcsolatrendszere van. Számos mellett említésre méltó az egye-
sült államokbeli Texas Christian University, amely évente két hallgatónak bizto-
sít kutatási lehetőséget, illetve a michigani Ferris State University, amellyel szin-
tén rendszeres a kutató- és oktatócsere.  

A francia irodalom és kultúra alprogram oktatói rendszeresen vesznek részt 
nemzetközi konferenciákon Franciaországban, Nagy-Britanniában és Írország-
ban, Romániában. Ugyancsak rendszeres résztvevői a magyarországi Francia 
Tanszékek által szervezett konferencia sorozatnak (Journées d’études françaises). 
A doktori iskola hallgatói több alkalommal vettek részt a visegrádi országok 
francia doktori iskolái számára évente rendezett konferenciákon (Prága, Poznań, 
Piliscsaba, Szeged, Krakkó). A konferenciák anyagát rendszeresen publikálják, 
így ez kiváló lehetőség a doktoranduszok számára szakmai eredményeik bemuta-
tásához.  

Az italianisztika alprogram számos olaszországi felsőoktatási és kulturális in-
tézménnyel ápol kapcsolatot (Università Roma Tre, Università di Messina, va-
lamint Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano di Roma, Associazione 
Centro in Europa di Genova, Mazzini Society – Roma, Associazione Culturale 
Italoungherese del Friuli Venezia Giulia „Pier Paolo Vergerio”, Római Magyar 
Akadémia). 

A germanisztika alprogram szintén több német és nem német anyanyelvű or-
szág felsőoktatási intézményével ápol kapcsolatokat (többek között Németor-
szág, Ausztria, Svájc, Románia, Franciaország). Két német kutató, Andrea Geier 
professzor és Elisa Müller-Adams (Universität Trier, Centrum für Postcolonial 
und Gender Studies (CePoG)) 2010 óta félévi rendszerességgel tart doktori órá-
kat az alprogramban, Andrea Geier az alprogram német ösztöndíjas doktoran-
duszainak külső konzulense is. Az alprogram témavezetői közül Horváth Andrea 
és Pabis Eszter vendégoktatók Trierben. Több neves német kutató és professzor 
tart rendszeresen doktori kurzusokat az alprogramban, folytat társtémavezetői te-
vékenységet, illetve lát el opponensi feladatokat: Walter Erhart professzor (Uni-
versität Bielefeld, Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft), Martina 
Wagner-Egelhaaf professzor (Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Ger-
manistisches Institut), Michael Quante filozófus professzor (Westfälische Wil-
helms-Universität Münster, Philosophisches Seminar), Dorothee Kimmich 
(Eberhard Karls Universität Tübingen, Deutsches Seminar), Christa Gürtler és 
Eva Hausbacher professzor (Universität Salzburg, Fachbereich Germanistik), 
Konstanze Fliedl professzor (Universität Wien, Institut für Germanistik), And-
reas Kotte professzor (Universität Bern, Insitut für Theaterwissenschaft). Közös 
nemzetközi kutatási projektekben is közreműködik az alprogram, a STEP / Pro-
jekt on Europaen Theatre Systems kutatóprogram debreceni kutatócsoportjá- 
nak vezetője Balkányi Magdolna. A franciaországi Université de Lorraine-nek 
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(Nancy) nemzetközi kutatási projektekben és közös tananyagfejlesztésben mű-
ködünk együtt. 

A szlavisztikai alprogram szerződéses egyetemi kapcsolatban áll a Szentpé-
tervári Állami Egyetemmel, az aktív együttműködés részeként Okszana Jaki-
menko irodalomtörténész műfordító tartott előadásokat Debrecenben. 2014 júni-
usában a moszkvai Szolzsenyicin Alapítványtól jelentős könyvállományt kapott 
a Szlavisztikai Intézet, az átadás keretében az alapítvány munkatársaival közösen 
az alprogram kerekasztal-konferenciát rendezett. 2014 júniusában. Goretity Jó-
zsef közreműködésével egyetemi szintű megállapodást kötött a Debreceni Egye-
tem és a Voronyezsi Állami Egyetem. Az együttműködés keretében közös konfe-
renciák szervezése, kiadványok, kutató és hallgatócsere történik. A mai magyar 
orosz irodalom képviselői közül előadást tartottak az egyetemen Jevgenyij 
Popov, Jurij Poljakov, Jurij Guszev költő, műfordító és két alkalommal Ljudmila 
Ulickaja is. 
 

A doktori iskola számokban  
(forrás: http://www.doktori.hu) 

 
oktató (beleértve a törzstagokat, témakiírókat és témavezetőket) 78 
témakiíró (ebben az iskolában) 45 
témavezető 29 
törzstag 13 
ebből az érvényben lévő MAB értékeléskor megfelelő volt 9 
törzstag emeritus 0 
Doktori Iskola Tanácsa 9 
Bölcsészettudományi Habilitációs Bizottság 15 
Bölcsészettudományi Doktori Tanács 26 
Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács 20 
az iskolában   
jelenlegi hallgató 46,5 
volt hallgató folyamatban lévő doktori cselekménnyel 31 
az összes eddig felvett hallgató 207 
ebből abszolutóriumot szerzett 116 
ebből sikeresen fokozatot szerzett 42 
a doktori iskolában eddigi megítélt összes fokozatok száma 106 
az intézmény által a 2013. évre elnyert állami doktorandusz  
ösztöndíjak száma / doktori iskoláinak száma 

153/25 
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A Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola, korábbi elnevezés szerint Multi-
deiszciplináris Bölcsészettudományok Doktori Iskola (doktori.hu azonosítója 50 
sz.) vezetője 2000-ig L. Nagy Zsuzsa, 2000–2004 között Gunst Péter, 2004–2010 
között Barta János, 2010-től Papp Imre. A doktori iskolában a történelem, vala-
mint a néprajz és kulturális antropológia az alapítástól fogva szorosan együttmű-
ködik 2005-ig a néprajz alprogramként, 2005–2008 között a Multidiszciplináris 
Bölcsészettudományok Doktori Iskola keretén belül két önálló programként, 
ugyanígy 2008 óta, amikortól az iskola neve Történelmi és Néprajzi Doktori Is-
kola. A két programnak összesen hat alprogramja van, a történelmen belül a 
Nemzetközi kapcsolatok története, a Politikai eszmék és intézmények története, a 
Gazdaság, társadalom és életmód, valamint az Ókortörténet alprogramok, a Nép-
rajz és kulturális antropológia programon belül pedig a Kulturális ökológia és  
a Művelődés és vallástörténet, népek, régiók és kultúrák Közép-Európában 
alprogramok. A doktori iskola Debrecen földrajzi fekvése, hagyományai, a deb-
receni tudományosság országhatárokon átnyúló kisugárzása miatt fontos felada-
tának tekinti a határon túli doktorjelöltek támogatását, elsősorban Kárpátaljáról, 
és Erdélyből.  

A Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola törzstagjai Barta János (történelem-
tudományok, 2009-től), Bartha Elek (néprajz- és kulturális antropológia, 2009-
től), Bárány Attila (történelemtudományok, 2010-től), Bodnár Erzsébet (történe-
lemtudományok, 2009–2013), Keményfi Róbert (néprajz- és kulturális antropo-
lógia, 2009-től), L. Nagy Zsuzsa (történelemtudományok, 2009–2010), Lévai 
Csaba (történelemtudományok, 2009-től), Orosz István (történelemtudományok, 
2009-től), Papp Imre (történelemtudományok, 2009-től), Papp Klára (történelem-
tudományok, 2009-től), Prepuk Anikó (történelemtudományok, 2009-től), Sel-
meczi Kovács Attila (néprajz- és kulturális antropológia, 2009–2013), Solymosi 
László (történelemtudományok, 2009-től), Ujváry Zoltán (néprajz- és kulturális 
antropológia, 2009-től), Velkey Ferenc (történelemtudományok, 2011-től). 

A doktori iskola kapcsolatrendszere elsősorban a határon túli magyar intéz-
ményekkel erős. Rendszeres kutató- és hallgatócsere folyik a kolozsvári Babeş-
Bolyai Tudományegyetem Magyar Történeti Intézetével, valamint az Erdélyi 
Múzeum Egyesülettel – amelynek kutatóintézetéből több fiatal végezte PhD kép-
zését a Doktori Iskolában –, s újabban a Kolozsvári Akadémiai Bizottsággal is. A 
BBTE intézetének három oktatója Sipos Gábor, Bajusz István, Molnár-Kovács 
Zsolt a doktori iskola szerződéses külső tagjai is, akik társtémavezetést vállalnak, 
illetve doktori kurzusokat, előadásokat tartanak. 2014-től Forisek Péter a kolozs-
vári intézet rendszeres óraadója ókortörténetből. A két intézmény számos közös 
konferenciát rendezett az elmúlt években, amelyekből rendszeresen közös ta-
nulmánykötetek is születtek. Ezek szervezésében és a kötetek kiadásában a legje-
lentősebb szerepet Papp Klára és Orosz István játszotta. Az együttműködés fő 
iránya elsősorban az Erdély-történeti, társadalomtörténeti és arisztokrácia-ku-
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tatások, illetve az ókortörténet. Jelentős kapcsolat alakult ki a beregszászi II. Rá-
kóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem és Társadalomtudományi 
Intézetével, illetve a Lehoczky Tivadar Intézettel. A doktori iskolában számos 
Beregszászon végzett diák került be határon túli nappali ösztöndíjasként, közülük 
PhD fokozatot szerzett már Váradi Natália és Baráth Julianna, védés előtt áll je-
lenleg két történész doktorandusz hallgató. A főiskolán rendszeresen tart előadá-
sokat és szemináriumokat Forisek Péter, Pallai László, illetve a debreceni dok-
toranduszok közül Novák Ádám. Ugyancsak termékeny kutatói-oktatói kapcsolat 
alakult ki az Eperjesi Egyetem Történelmi Intézetével. Az eperjesi Kónya Péter 
doktori kurzust tartott Debrecenben, illetve Papp Klárával közösen közös kutatói 
pályázatot és több közös konferenciát szervezett Eperjesen és Debrecenben is. 
Papp Klára két eperjesi történész folyóiratban is szerkesztőbizottsági tag 
(Historia Ecclesiastica, Annales Historici Presovienses). Korábban aktív kapcso-
lat volt a Rostocki Egyetem történészeivel is, akikkel közös konferenciát szerve-
zett a doktori iskola és a közös konferenciakötetet is adott ki (Das Zeitalter 
König Sigmunds in Ungarn und im Deutschen Reich. Hrsg. Tilmann Schmidt – 
Gunst Péter, Történelmi Figyelő Füzetek, Debrecen, 2000.) A rostocki kollégák 
közül Manfred Jatzlauk bekapcsolódott a Bocskai emlékév során tartott konfe-
rencia kiadványának szerkesztésébe is („Einigkeit ind Frieden sollen auf Seiten 
jeder Partei sein”. Die Friedenschlüsse von Wien (23.06.1606) und Zsitvatorok 
(15.11. 1606) Hrsg. on János Barta, Manfred Jatzlauk und Klára Papp. Debrecen 
2007). 2012-ben a doktori iskola közös konferenciát szervezett a finnországi 
Jyväskylai Egyetem történészeivel, amelynek szintén közös idegen nyelvű kötete 
jelent meg (Small Nations on the Borderlines of Great Powers. Eds. Attila Bá-
rány-Satu Matikainen. Debrecen, 2013). 

Ugyancsak kiváló az együttműködés a Clermont-Ferrand-i Université Blaise 
Pascal történészeivel – akikkel már több közös konferenciát szerveztek –, ahol 
egy debreceni kolléga (Györkös Attila) megszerezte PhD oklevelét, s ahonnan 
Jean-Luc Fray professzor többször tartott előadást a Doktori Iskolában. Legutóbb 
éppen 2014 októberében, a Kar 100. évfordulójára szervezett konferencián, ahol 
a szekció főelőadója volt. 
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A doktori iskola számokban (http://www.doktori.hu) 
 

oktató (beleértve a törzstagokat, témakiírókat és témavezetőket) 50 
témakiíró (ebben az iskolában) 28 
témavezető 18 
törzstag 19 
ebből az érvényben lévő MAB értékeléskor megfelelő volt 12 
törzstag emeritus 0 
Doktori Iskola Tanácsa 13 
Bölcsészettudományi Habilitációs Bizottság 15 
Bölcsészettudományi Doktori Tanács 26 
Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács 20 
az iskolában   
jelenlegi hallgató 28,5 
volt hallgató folyamatban lévő doktori cselekménnyel 11 
az összes eddig felvett hallgató 268 
ebből abszolutóriumot szerzett 153 
ebből sikeresen fokozatot szerzett 63 
a doktori iskolában eddigi megítélt összes fokozatok száma 181 
az intézmény által a 2013. évre elnyert állami doktorandusz  
ösztöndíjak száma / doktori iskoláinak száma 

153/25 

 

Védések száma az egyes doktori iskolákban évi lebontásban 
 

Év 
Humán 

Tudományok 
Doktori Iskola 

Irodalom-
tudományok 

Doktori Iskola 

Nyelvtudo-
mányok  

Doktori Iskola 

Történelmi és 
Néprajzi Doktori 

Iskola 
2006   1 7   8 13 
2007   2 1   4 12 
2008 20 11   6 16 
2009 12   9   6 15 
2010 12 13   5   6 
2011 18 12   5 15 
2012 10   4   3   9 
2013 11   4   9   6 
2014 10   8   2   3 
Össz. 96 69 48 95 
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Doktori védések száma tudományáganként 
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1999 5 4 6 2 3 5 0 25 
2000 4 2 7 5 10 6 6 40 
2001 7 9 7 2 20 6 6 57 
2002 8 5 12 9 10 2 4 50 
2003 6 2 6 10 6 4 6 40 
2004 10 2 9 6 7 2 4 40 
2005 4 4 6 7 13 3 5 42 
2006 7 9 10 10 7 3 6 52 
2007 5 8 6 10 8 3 4 44 
2008 4 5 5 10 10 6 6 46 
2009 5 1 8 10 11 3 4 42 
2010 4 6 4 12 6 2 0 34 
2011 5 4 8 11 10 9 5 52 
2012 5 4 3 4 6 2 3 27 
2013 8 5 4 7 5 1 1 31 
2014 1 3 5 4 1 3 2 19 
Össz. 88 73 106 119 133 60 62  

 
A doktori iskolák és az egyes tudományágak eredményességi mutatói a dok-

tori.hu adatbázis adatai alapján. 
 

Habilitációk az egyes doktori iskolákban évi lebontásban 
 

Év 
Humán 

Tudományok 
Doktori Iskola 

Irodalom-
tudományok 

Doktori Iskola 

Nyelvtudományok 
Doktori Iskola 

Történelmi és 
Néprajzi  

Doktori Iskola 
2007 3 3 – 4 
2008 4 2 5 6 
2009 8 2 1 4 
2010 7 3 – 4 
2011 2 2 1 7 
2012 2 2 4 – 
2013 5 5 2 3 
2014 2 5 5 4 
Össz. 33 24 18 32 
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Habilitációk tudományáganként 
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2007 – 1 – 3 4 2 –   10 
2008 5 2 – 2 3 2 3   17 
2009 1 1 3 2 3 4 1   15 
2010 – 3 1 3 4 3 –   14 
2011 1 1 1 2 7 – –   12 
2012 4 1 – 2 – 1 –     8 
2013 2 3 1 5 3 1 –   15 
2014 5 2* – 5 4 – –   16 
Össz. 18 14 6 24 28 13 4 107 

 
*   2014-ben zajlott le az első habilitációs folyamat a szociológia tudományterületen. 



 

Hallgatói élet 
KEREPESZKI RÓBERT 

 
 
 
 
 
Ahogy a korábbiakban utaltunk már rá, a Bölcsészettudományi Kar hallgatói lét-
száma is jelentős átalakuláson esett át a 21. század első másfél évtizedében (lásd 
7. ábrát). 2008-ig lényegében egyenletesen emelkedett az összlétszám, ami ko-
moly infrastrukturális és oktatói kihívást jelentett a BTK számára, azonban in-
nentől kezdve – részben a hallgatói érdeklődés, részben pedig a felsőoktatási po-
litika változásai miatt – a hallgatói létszám ugyanilyen mértékben apadni kezdett. 
Ennek következménye napjainkban az, hogy amíg 2008-ban a Debreceni Egye-
tem legnagyobb fakultása a Bölcsészettudományi Kar volt, mára azonban a hall-
gatói létszám már 2000-es évek elejének szintjét sem éri el. 
 

 
7. ábra. A BTK hallgatói létszámának alakulása, 2003–2013 
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Ha a részletes adatokat vizsgáljuk, akkor megállapíthatjuk, hogy ezt a válto-
zást jelentős részben a levelező képzésben résztvevő hallgatók létszámának drasz-
tikus és folyamatos csökkenése is magyarázza. Amíg 2003-ban közel 1500 hallga-
tó iratkozott be a BTK valamely levelező képzésére (ez a Kar teljes hallgatói lét-
számának 30,4%-át jelentette), addig 2013-ban számuk már a 360-at sem érte 
(arányuk pedig így 10,6%-ra apadt). Ez elsősorban a levelező képzés költségeinek 
emelkedésével magyarázható. A nappali képzésben részvevő hallgatók száma 
egyenes arányban van a Kar teljes hallgatói létszámának alakulásával, tehát 2008-ig 
egyenletesen emelkedő, majd onnantól csökkenő tendenciát mutat. A BTK doktori 
programjai és szakirányú továbbképzései azonban (a 2009–2010-ben tapasztalt 
némi megtorpanás ellenére) stabil hallgatói létszámokkal működnek. 

A Bölcsészettudományi Karra beiratkozó diákok döntő többsége továbbra is 
elsősorban Debrecenből és az észak-alföldi régióból (főként Hajdú-Bihar és Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyéből) érkezett, tehát a fakultás a 2000-es évek folya-
mán is megőrizte vezető szerepét Kelet-Magyarországon. Ez annak ellenére is 
igaz, hogy a hallgatói létszámra hatást gyakorolt ebben az időszakban a miskolci 
bölcsészképzés fokozatos kiépülése. Ennek következtében csökkent az északke-
leti régióból érkezők száma, azonban nem jelentős mértékben, ugyanis a debre-
ceni bölcsészkar képzési kínálata továbbra is szélesebb maradt. A levelező és a 
kiegészítő képzésre sokan jelentkeztek a régió főiskoláit végzett pedagógusok, a 
Kar doktori programjaira az ország legkülönbözőbb vidékeiről és külföldről is 
érkeztek hallgatók. Ugyanakkor változatlanul számottevő volt a régió peremterü-
leteiről (Erdélyből, Partiumból, Kárpátaljáról) érkező hallgatók száma. A határo-
kon túlról érkező hallgatók száma ugyan ingadozott (lásd 8. ábra), azonban a tel-
jes egyetemet figyelembe véve a bölcsészkar továbbra is az első három fakultás 
között volt a külföldi diákok fogadásában. (lásd 9. ábra). 

 

 
8. ábra. A külföldi hallgatók száma a BTK-n, 2004–2013 
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9. ábra. Külföldi hallgatók megoszlása a Debreceni Egyetem karain, 2004 

 
 

 
10. ábra. A nemek aránya a Debreceni Egyetem karain, 2010 

 

A hallgatóság nemek szerinti összetételét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a 
bölcsészkar főként a nőhallgatók számára preferált intézmény (lásd 10. ábra). Ez 
tulajdonképpen tradicionális jelenség, és elsősorban a tanári pálya nők számára is 
kiváló perspektívákat nyújtó lehetőségeivel lenne magyarázható. A Bologna-rend-
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szerű képzés bevezetése azonban nem változtatott a tendencián, pedig a diszcipli-
náris képzés nem tanárképzés. 2010-ben a BTK hallgatóinak közel ¾-ét lányok tet-
ték ki, és különösen magas volt az arányuk egyes szakokon (például a magyar sza-
kon). Ennél magasabb (több mint 80%-os) arányban csak Gyermeknevelési és Fel-
nőttképzési, a Népegészségügyi, illetve az Egészségügyi Karon voltak jelen. 

A hallgatói létszám csökkenése értelemszerűen azt is eredményezte, hogy a 
2000-es évek folyamán egyre kevesebben szereztek oklevelet a debreceni böl-
csészkaron. Az erre vonatkozó számadatok azonban ingadozást mutatnak, ami a 
diploma megszerzéséhez feltételként szabott nyelvvizsga követelményekkel is 
összefügg (lásd 11. ábra). Az elmúlt másfél évtized feltűnő jelensége az volt, 
hogy számottevően megnőtt azoknak a hallgatóknak száma, akik bár tanulmá-
nyaikat befejezték, sikeres záró- vagy államvizsgát tettek és abszolutóriumot sze-
reztek, a nyelvvizsga (vagy nyelvvizsgák) követelményeinek nem tettek vagy 
nem tudtak eleget tenni. Ennek csúcséve 2009 volt, amikor – részben – emiatt 
több mint 220 diák nem vehette át a diplomáját, hanem csak a nyelvvizsga bizo-
nyítványok utólagos bemutatása után. Ez a tendencia mára már – elsősorban a 
Kar ellenőrzése alá tartozó Idegen Nyelvi és Továbbképző Központ tevékenysé-
ge folytán – számottevően mérséklődött.  

 

 
11. ábra. Oklevelet szerző és nyelvvizsga-hiány miatt nem szerző  

hallgatók száma a karon, 2005–2014 
 

A hallgatók lakhatási viszonyai és szokásai is változtak a 21. század első más-
fél évtizedében. Ebben a vonatkozásban megmaradt a négy korábbi kategória: 
helyben (Debrecenben) lakó, valamelyik környező településről bejáró, albérletet 
bérlő és kollégiumban lakó. Megállapítható, hogy a közlekedési költségek (vo-
nat- és autóbuszjegyek, bérletek) gyakran a személyszállítás alacsony színvona-
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lához mérten aránytalan, folyamatos emelkedése következtében egyre inkább 
csökkent a bejárók, és növekedett az albérletben lakók aránya. Az utóbbival kap-
csolatban a 2000-es évek folyamán fontos segítséget jelentett a hallgatók számá-
ra a PONT Szolgáltató Központ (közkeletű elnevezésével PONT Iroda). Ennek 
munkatársai ugyanis a tanár-diák közvetítés, a nemzetközi diákigazolvány készí-
tése, koncertek, fesztiválok és egyéb rendezvények jegyértékesítése, hobbi- és 
szabadidős tevékenységek szervezése stb. mellett hatékony albérlet-közvetítő 
szolgáltatást is nyújtottak. A kollégiumi körülmények szempontjából is jelentős 
fejlődés volt tapasztalható az elmúlt másfél évtizedben. Jól szemlélteti ezt az, 
hogy a teljes Debreceni Egyetem 2002/2003. tanévben valamivel több, mint 
4000 kollégiumi férőhellyel rendelkezett, 2014-re ez a szám 4800 fölé emelke-
dett köszönhetően Magyarország egyik legkorszerűbb diákszállója, a Campus 
Hotel 2005-ös átadásának. Ugyanakkor jelentősen modernizálódtak és kelleme-
sebbé váltak a kollégiumi lakhatási körülmények is. A 2000-es évek legelejének 
hallgatói között az egyik népszerűnek számító, ám eléggé hírhedt kollégiumban, 
az akkor közel 400 férőhelyes, olcsó, ám alacsony színvonalú Benczúr Gyula 
Kollégiumban még voltak 8-10 ágyas szobák is (azóta a kollégium épülete már 
gazdát cserélt, 2008-ban az egyik nagy gyógyszergyártó cég telephelyévé vált). 
2009/2010-től összesen mintegy 1700 férőhelyet újíttatott fel az egyetemi veze-
tés a különböző kollégiumokban, és ezek számottevő részét éppen azok jelentet-
ték, amelyeket a bölcsészhallgatók is igénybe vesznek (pl. Nagyerdei I. és II., ré-
gi elnevezésével Tótfa I. és II. Kollégium), ugyanakkor megszűntek a „Benczúr-
hoz” hasonló „tömegszállások”.  

A hallgatóság életének, illetve kari és egyetemi szintű képviseletének legfon-
tosabb fóruma az elmúlt időszakban is a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) volt. 
Ezzel kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy vezetői hatékonyan érvényesítették a 
2000-es évek folyamán a bölcsészkar és a fakultás hallgatóinak érdekeit mind az 
intézményen belül, mind pedig azon kívül is, hiszen a BTK HÖK elnökei, elnök-
ségei tagjai meghatározó szerepet vittek és visznek az egész egyetem hallgatói 
tevékenységében. Ezt a különleges pozíciót már lényegében az egyetemi integrá-
ció évei is előrevetítették. Ugyanis 1999/2000-ben az akkori rektor, Fésüs László 
akadémikus, orvosprofesszor az Ideiglenes Intézeti Tanácsban (a mai Egyetemi 
Tanács jogelődjében) a kari Hallgatói Önkormányzatok képviseletét Mirki Lász-
lóra, a Kossuth Lajos Tudományegyetem utolsó HÖK-elnökére bízta, aki a Böl-
csészettudományi Kar hallgatója volt. Az ő irányítása mellett rendkívül hatéko-
nyan és hamar kidolgozták a kari HÖK-ök képviselői Debreceni Egyetem Hall-
gatói Önkormányzatok (DE HÖK) Szervezeti és Működési Szabályzatát. A 
2000. március végére elkészült dokumentumot az április 6-i közgyűlés Fésüs 
László rektor jelenlétében el is fogadta. Ekkor a DE HÖK első elnökét is megvá-
lasztották Mirki László személyében. Az akkori első elnökségben egyébként még 
egy bölcsészhallgató, Pilishegyi Péter is szerepet kapott (titkárként), aki később 
is jelentős pozíciókat foglalt el a kari és az egyetemi HÖK-ben. Mirki egy évig, 
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2001 márciusáig állt az egyetemi HÖK élén. Ezt követően a DE HÖK elnöksé-
gének javaslatára – a hallgatói érdekképviselet hatékony kialakításában játszott 
kiemelkedő szerepéért – Fésüs László rektor a legmagasabb hallgatói kitüntetést 
(Pro Universitate Juventutis) adományozta neki. 

A DE HÖK egyetemi integrációban játszott fontos szerepét az akkori egye-
temi évkönyvek is rögzítették. Az intézmény 2000/2001. tanévéről szóló beszá-
moló jelentés szerint „az egyetem vezetésének harmonikus viszonya alakult ki a 
Hallgatói Önkormányzattal, illetve annak vezetésével. A Hallgatói Önkormány-
zat a karok szervezeteiből nagyon gyorsan egységessé vált, kialakította új szer-
kezetét, megteremtette működési feltételeit, létrehozta testületeit. Az Egyetemi 
Hallgatói Önkormányzat higgadt fellépésével, igényeinek világos artikulálásával 
rendkívül konstruktív együttműködést tett lehetővé az egyetemi hallgatókat érin-
tő valamennyi területen, illetve az Egyetemi Tanács munkájában.” Ezt az is elő-
segítette, hogy – a DE HÖK jelentése szerint – a Hallgatói Önkormányzat „aktí-
van részt vett a Debreceni Egyetem megalapításával kapcsolatos feladatok ellátá-
sában”, hiszen „a legfontosabb hallgatói szabályzatok, a tanulmányi és vizsga-
szabályzat, a hallgatói juttatási és térítési szabályzat, az oktatói munka hallgatói 
véleményezésének szabályzata, a kollégiumok működési szabályzata, a kollégi-
umi felvételi szabályzat a HÖK bevonásával, sőt némelyik a HÖK előterjeszté-
sében készültek el mind egyetemi, mind kari szinten”. Ebben az időszakban a 
HÖK vezetői napi kapcsolatban álltak az akkori Oktatási Minisztériummal, sőt 
többször is lehetőséget kaptak arra, hogy véleményezzék a hallgatókat érintő 
kormány- és miniszteri rendeletek tervezeteinek véleményezésére, például részt 
vehettek a felsőoktatási törvény módosításának előkészítésében, amelyhez mó-
dosító javaslatokat is megfogalmaztak. 

A jelenleg hatályos felsőoktatási törvény szerint az egyetemi és kari Hallgatói 
Önkormányzat tagja a felsőoktatási intézmény bármely hallgatója lehet, függet-
lenül attól, hogy tanulmányait milyen oktatási formában végzi. A Debreceni 
Egyetem Hallgatói Önkormányzata egyetemi és kari szintre tagolódik, az utóbbin 
a Kari HÖK-ök kari szinten képviselik a hallgatókat, képviselőiket delegálnak a 
kari tanácsokba, bizottságokba és a DE HÖK küldöttgyűlésébe, amely DE HÖK 
legfontosabb döntéshozó fóruma. Az integráció idején 52, napjainkban már 74 
taggal működő testületben mindig jelentős számban voltak a bölcsészhallgatók, 
ami abból adódott, hogy ide a kari HÖK-ök minden megkezdett 500 hallgató 
után egy képviselőt delegálhattak.  

A DE HÖK és a BTK HÖK is az egyetemi, illetve a kari vezetéssel hatéko-
nyan együttműködve számos egyetemi, kari tudományos, szakmai, szórakoztató 
és sportrendezvény (például konferenciák, gólyabálok, Egyetemi Napok, Medi-
kus Hét, „sárgulási hét”, Universitas Állásbörze) lebonyolításában vállaltszerve-
zési és/vagy anyagi-támogatói szerepet az elmúlt másfél évtized folyamán. Emel-
lett természetesen kiemelt figyelmet szentelt a hallgatók szociális és anyagi prob-



HALLGATÓI ÉLET 

 

121

lémáinak kezelésére, az ország más felsőoktatási intézményeivel való kapcsolat-
tartásra, illetve a hallgatók érdekeinek egységes és hatékony képviseletére. 

Napjainkban a DE HÖK költségvetésének fontos részét jelenti az egyetem hi-
vatalos lapja, az Egyetemi Élet kiadása. Egy helyi szellemes mondás szerint 
„Egyetemi Élet nélkül nincs egyetemi élet”, és ez valóban így is van, hiszen a ki-
advány folyamatosan magas színvonalon tájékoztatja a hallgatókat, oktatókat és 
dolgozókat az őket érintő legfontosabb hírekről, eseményekről, programokról. A 
kéthetente megjelenő lapot egyébként 1996 és 2000 között Hajdúsági Hallgatói 
Önkormányzatok Kulturális Egyesület (HAHA), majd 2000-től a Debreceni 
Egyetem adta ki. Ekkortól az egyetem jelentős anyagi támogatásának köszönhe-
tően korábbi példányszáma a háromszorosára emelkedhetett, és ingyenessé, min-
denki számára elérhetővé vált. A lap főszerkesztője 2004 júniusától napjainkig is 
Ölveti László, aki korábban a debreceni Friss Rádió Egyetem Tér című műsorá-
nak vezetője volt. Munkája során jelentős figyelmet szentelt eddig is a Bölcsé-
szettudományi Karnak, illetve az egyetem történetének, amit bizonyítanak a fa-
kultás (elsősorban a Történelmi Intézet) oktatói, kutatói által szerkesztett önálló 
rovatok (pl. „Morzsák az egyetem történetéből”, „1912–2012”, illetve napjaink-
ban a „Mire a falevelek lehullanak” című rovatok) is. Az Egyetemi Élet egyéb-
ként tartalmával, színvonalával méltán és büszkén viselheti napjainkban az or-
szág legrégebb óta (több mint 50 éve!) megszakitás nélkül működő egyetemi lap-
jának címét, amit országos elismerések is visszatükröznek (a szerkesztőség 1998-
ban „Az Év Diákújsága” címet, 2004-ben pedig a Magyar Egyetemi és Főiskolai 
Sajtó Egyesület a Hallgatói Szolgáltatók Országos Szövetségével közös „Pro 
Sperare” különdíját nyerte el). 

A BTK HÖK elnökségének felépítése a 2000-es évek közepéig lényegében 
változatlan volt. Addig a kari Hallgatói Önkormányzat elnökének (Lőrincz Krisz-
tián, Körösparti Péter, Csiszár Imre) munkáját még öt alelnök (gazdasági, kultu-
rális, külügyi, szociális és kollégiumi, illetve tanulmányi) segítette. Azonban 
Csiszár Imre elnöki ciklusának második felében, a 2006/2007. tanévben változá-
sok történtek. Az öt alelnökből mindössze három maradt: a kari HÖK költségve-
tésének előkészítésével foglalkozó gazdasági, a kari diákjóléti bizottsággal, illet-
ve a Kollégiumi Felvételi és Lakhatási Támogatási Bizottsággal kapcsolatot tartó 
szociális és kollégiumi, valamint a hallgatók tanulmányi ügyeivel kapcsolatos 
egyetemi, helyi és országos előterjesztéseket véleményező tanulmányi alelnök. A 
másik két alelnöki poszt ügyvivői szerepkörré módosult: a BTK HÖK által szer-
vezett sport-, kulturális, tudományos és szórakoztató rendezvények szervezését 
koordináló kulturális, illetve a bel- és külföldi pályázatokat, ösztöndíj-lehető-
ségeket figyelemmel kísérő és azokat a HÖK, valamint a kar hallgatói felé in-
formáló külügyi ügyvivő. Ugyanakkor új elemként jelent meg a kommunikációs 
ügyvivő posztja, aki a kari HÖK és a hallgatók közötti információáramlásért, il-
letve a kari HÖK külkapcsolatainak ápolásáért felelős. Fontos kiemelni, hogy a 
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BTK HÖK vezetői nemcsak az egyetemi Hallgatói Önkormányzat vezetésében 
töltöttek be fontos pozíciókat az elmúlt évek során, hanem országos szinten is. 
Például Körösparti Péter, a BTK HÖK korábbi elnöke, aki 2004 és 2006 között 
a DEHÖK elnöki posztját is betöltötte, 2002-ben a Felsőoktatási Kollégiumok 
Országos Szövetségének (FEKOSZ) elnökségében, majd (itt egy másik debrece-
ni BTK HÖK vezetővel, Szabó Ritával) a Hallgatói Önkormányzatok Országos 
Központjában (HÖOK) kapott és vállalt elnökségi szerepet még a közelmúltban 
is (a 2010-es első HÖOK elnökségével ő volt az első, nem budapesti felsőoktatá-
si intézményből kikerülő elnök). Egy másik, korábbi BTK HÖK elnök, Csiszár 
Imre pedig még 2014-ben is a Doktoranduszok Országos Szövetségének elnöke 
volt. Mindez azért fontos, mert általuk a debreceni egyetemi hallgatók és végső 
soron az intézmény is hatékony képviselettel érdekeinek érvényesítésében az or-
szágos fórumokon. 

Érdemes külön rámutatni arra is, hogy 2003 és 2013 között a BTK HÖK önál-
ló, félévente megjelent művészeti és szakfolyóiratot is kiadott Szkholion címmel 
(lapszámai megtalálhatók a http://www.szkholion.unideb.hu/ web-címen). A kiad-
vány a Bölcsészettudományi Kar hallgatói számára biztosított publikációs lehető-
séget, elősegítve ezzel a termékeny dialógust a bölcsészettudomány különböző 
területei között. A diszciplináris sokszínűség és a szakmai nyitottság érdekében a 
folyóirat szerkesztői szorosan együttműködtek a helyi szakkollégiumokkal, a 
doktori iskolákkal és a debreceni irodalmi-művészeti körökkel is. 

A 2000-es évek folyamán is az egyetemi és a kari vezetés különös figyelmet 
szentelt a tehetséggondozásra. A BTK egyik alapfeladatainak része a tudósután-
pótlás kinevelése, és több szempontból is igyekezett támogatni, pályájukon elin-
dítani a tehetséges hallgatókat. Nem véletlen, hogy ebben az időszakban össz-
egyetemi viszonylatban is egyenletesen magas volt a Kar köztársasági ösztöndíj-
jal jutalmazott hallgatóinak száma (lásd 12. ábra).  

Ugyanakkor a tehetséggondozásban eredményesnek bizonyult a szakkollégi-
umi rendszer is. A debreceni bölcsész-hallgatók három szakkollégiumba, a Hat-
vani István Szakkollégiumba, a Márton Áron Szakkollégiumba, illetve a Pálffy 
István Színháztudományi Szakkollégiumba nyerhettek felvételt. Az előbbi inter-
diszciplináris központként biztosít ösztöndíjakat, tutori képzést, általános érdek-
lődésre számot tartó előadásokat, illetve ingyenes nyelvtanfolyamokat tanév 
közben és a nyári szünetben is. Tagjai nem csak bölcsészhallgatók lehettek, de 
vezetését a 2000-es évek folyamán a bölcsészkar oktatói adták (például Veliky 
János és Szendrei Ákos a Történelmi Intézetből, Bujalos István a Filozófia Inté-
zetből). A másik intézmény, a Márton Áron Szakkollégium is hasonló tevékeny-
séget folytat specifikusan a határon túlról érkező magyar hallgatók számára. 
Mellettük a Pálffy István Színháztudományi Szakkollégium speciális tudomány-
területen speciális képzési feltételeket biztosít. Utóbbi intézmény 2007-ben jött 
létre, és az általa kínált szakképzési területet a debreceni Csokonai Színházzal 
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való szoros együttműködésben biztosítják a BTK egységei (Angol-Amerikai In-
tézet, Francia Tanszék, Olasz Tanszék, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi 
Intézet, Germanisztika Intézet – jelenleg az utóbbi adja a vezetőt is Balkányi 
Magdolna személyében). 

 

 
12. ábra. A köztársasági ösztöndíjasok száma, 2000–2012 

 
Szervesen kapcsolódik a tehetséggondozáshoz és a tudósutánpótlás kinevelé-

séhez a BTK Tudományos Diákköri Mozgalomban való részvétele is. A 2001–
2013 közötti időszakban alapvetően sikeresnek mondható a debreceni bölcsészek 
szereplése az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon (OTDK), noha a 
képviselet korántsem volt egyenletes (lásd 13. ábrát). A 2000-es évek közepén 
jelentősen csökkent az OTDK különböző (főként Humán Tudományi, Társada-
lomtudományi) szekcióiban bemutatott dolgozatok száma, de ez a sikeres részvé-
telen, a helyzettek arányán kevéssé éreztette a hatását. Különösen sikeresnek 
mondható 2007. évi OTDK, ugyanis bár a pályázók száma alacsony volt, mégis 
ebben az évben kapott három hallgató is Pro Scientia Aranyérmet (lásd az alábbi 
táblázatokban). Ennek ellenére megállapítható, hogy a debreceni bölcsészkar az 
évtized folyamán elveszítette a második helyét az ELTE BTK mögött a nagy 
egyetem rangsorában, és ezt csak az utóbbi időszak OTDK-in sikerült kom-
penzálni (lásd 14. és 15. ábrákat). Ugyannakkor fontos megemlíteni, hogy a deb-
receni bölcsészkar – az eredményektől függetlenül – mindig kiemelt figyelmet 
szentelt a Tudományos Diákköri Mozgalomnak. Ezt bizonyítja a 2013. évi 
OTDK Humán Tudományi Szekciója, amelynek helyszínt akkor a DE BTK biz-
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tosított.A sikeres és látványos lebonyolításban a Kar oktatói tevékenyen kivették 
a részüket, különösen Forisek Péter és Pete László. Utóbbi kari OTDT felelős-
ként már korábban is magas elismerésben részesült a Tudományos Diákköri 
Mozgalomban kifejtett áldozatos tevékenységéért (2011-ben a XXX. Jubileumi 
OTDK Emlékérmét), Forisek Péter pedig 2014-ben kapott Kiváló TDK szer-
vezői díjat a 2013-as TDK sikeres lebonyolításáért. 

 

 
13. ábra. Az OTDK-részvétel adatai, 2001–2013, I.  

(előadások és helyezettek száma) 
 

 
14. ábra. Az OTDK-részvétel adatai, 2001–2013, II.  

(előadások száma a négy nagy egyetem bölcsészkarairól) 
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15. ábra. Az OTDK-részvétel adatai, 2001–2013, III.  

(helyezettek száma a négy nagy egyetem bölcsészkarairól) 
 
 
 

A Bölcsészettudományi Kar Mestertanárai,  
2001–2013  

 
Név Év Egység 

Pete László 2013 Olasz Tanszék 
Csoba Judit 2013 Politikatudományi és Szociológiai Intézet 
Tóth Valéria 2011 Magyar Nyelvtudományi Intézet 
Szirák Péter 2009 Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék 
Barta Róbert 2007 Történelmi Intézet 
Taxner-Tóth Ernő 2007 Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Int. 
Séllei Nóra 2003 Angol-Amerikai Intézet 
Katonáné Sallay Hedvig 2003 Pszichológia Intézet 
Bényei Tamás 2001 Angol-Amerikai Intézet 
Szekeres Melinda 2001 Politikatudományi és Szociológiai Intézet 
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A Bölcsészettudományi Kar Pro Scientia Aranyérmesei, 
 2003–2011 

 
Név Év Szekció Tudományterület Témavezető 

Balajthy Ágnes 2011 Humán Tud. magyar  
irodalomtörténet 

Szirák Péter 

Kádár Anett  
Julianna 

2009 Humán Tud. olasz Madarász Imre 

Király Péter 2009 Társadalomtud. nemzetközi  
kapcsolatok 

Balogh  
László  
Levente 

Balogh Róbert 2007 Humán Tud. történettudomány Pete László 
Kerepeszki Róbert 2007 Humán Tud. történettudomány Barta Róbert 

Forisek Péter 
Vági Attila 2007 Társadalomtud. nemzetközi  

kapcsolatok 
Barta Róbert 

Száraz Orsolya 2005 Humán Tud. olasz Pete László 
Fehér Krisztina 2003 Humán Tud. magyar  

nyelvtudomány 
Kis Tamás 

Tóth István Balázs 2003 Pedagógia, Pszi-
chológiai, Köz-
művelődési és 
Könyvtártud. 

pszichológia Andrejkovics 
Mónika 

 
 

A hallgatók szakmai, tudományos és kulturális tevékenysége kapcsán érdemes 
külön kiemelni, hogy a 2000-es évek folyamán is jellemző, noha kissé visszaszoru-
ló jelenség volt az önszerveződés. A kari hallgatói egyesületek, mint az 1997-től 
működő Debreceni Politológus Hallgatók Egyesülete (DEPO), majd 2004-től Deb-
receni Hallgatók Politikatudományi Egyesülete (DEPOLIT) néven továbbélő szer-
vezet, a Literátorok Értelmező Közössége (LÉK) elnevezésű irodalmi önképző 
kör, a 2008-ban alapított Debreceni Egyetem Történész Hallgatóinak Egyesülete 
(DETHE), valamint a 2010-ben alakult Szociális hallgatók Öntevékeny Szervező-
dése (SZÖSZ) fontos szerepet játszanak abban, hogy a szakos diákok, de általában 
véve is a Kar és az egyetem hallgatóinak látóköre és problémaérzékenysége kiszé-
lesedjen. Ezt elsősorban kulturális rendezvények, szaknapok, szakhetek, konferen-
ciák szervezésével, illetve neves előadók meghívásával igyekeznek elérni (a hall-
gatói egyesületek megkeresésére látogatott el a BTK-ra például Habsburg György, 
Hubay Miklós Kossuth Díjas író, Soraya E. Alvarez Núnez, Kuba magyarországi 
nagykövete, Pozsgay Imre egykori politikus vagy Romsics Ignác akadémikus). Ér-
demes itt megemlíteni még az angol szakos hallgatók Drama Festival-ját is, ahol 
évről évre angol nyelvű színdarabok bemutatásával segítették a kultúra terjeszté-
sét, illetve a különböző kultúrák egymáshoz közelebb kerülését. 
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Drama Festival, 2010 

 

 
Hallgatók a DEPOLIT rendezvényén 

 

   
A DETHE néhány 2009-es szakmai rendezvényének plakátja 
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A SZÖSZ rendezvénye 

 
Természetesen ebben az időszakban a hallgatói élet fontos részét jelentette a 

kikapcsolódás, a sportolás és a szórakozás is. Ebben a vonatkozásban is számos 
lehetőséget kínált a Debreceni Egyetem, és méltán vált Debrecen egésze (nem 
csak az elkeresztelt városrész) egyetemvárossá. A 2000-es évek folyamán az 
egyetem Központi Épülete környékén számtalan sportpályát, tornatermet létesí-
tettek, illetve újítottak fel (pl. a DEAC komplexumban megtalálható műfüves 
labdarúgó-pályák), a városban pedig több olyan sportlétesítmény épült az elmúlt 
tíz évben, amelyek az egyetem, így a bölcsészkar hallgatói számára is nyújtanak 
kulturált, igényes és modern testmozgási lehetőséget. Kedvelt szórakozóhelyek-
ben sem volt hiány. A bölcsészhallgatók által favorizált helyek között elsősorban 
olyanokat találunk, amelyek az egyetemhez szervesen kapcsolódnak. Ilyen a Lo-
varda Egyetemi Kulturális és Konferenciaközpont, a Kazánház Hallgatói Klub, a 
Klinika Mozi, az Egyetem Kávéház vagya DEAC-pálya mellett található 
Teniszke (napjainkban „Objektum”) Sport és Egyetemi Klub, de fontos részét 
képezi a hallgatók szórakozási lehetőségeinek a minden nyáron a Nagyerdő szí-
vében megrendezett Campus Fesztivál is. 
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Függelék I. 
 
 

A BTK kari vezetésének és egységeinek tablói 
 

 
A BTK 2013-ban megválasztott vezetése 

 
 

 
Angol-Amerikai Intézet 
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Filozófia Intézet 

 
 
 

 
Francia Tanszék 
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Germanisztika Intézet 

 
 

 
Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 
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Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet 

 
  

 

 
Magyar Nyelvtudományi Intézet 
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Néderlandisztika Tanszék 

 

 
Néprajz Tanszék 
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Neveléstudományok Intézete 

 
 
 

 
Olasz Tanszék 
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Politikatudományi és Szociológiai Intézet 

 
 

 
Pszichológia Intézet 
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Szlavisztika Intézet 

 
 
 

 
Történelmi Intézet 
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Függelék II. 
 
 

A Bölcsészettudományi Kar díszdoktorai, 2000–2014 
 

Név Tudományterület Város/Intézmény Év 
Alföldy Géza  ókortörténet  Heidelberg 2005 
Anttonen, Veikko vallásantropológia  Turku 2010 
Balogh István  történettudomány Debrecen 2003 
Dégh Linda  néprajz Bloomington 2003 
di Francesco, Amedeo hungarológia Nápoly 2009 
Finke, Peter nyelvészet  Bielefeld 2004 
Fisk, Milton filozófia Bloomington 2007 
Gerhardt, Volker filozófia Humboldt Egyetem 2008 
Köves-Zulauf Tamás klasszika-filológia Marburg 2006 
Larsson, Lars-Gunnar nyelvészet  Uppsala 2013 
Marga, Andrei filozófia Kolozsvár 2003 
Péntek János  nyelvészet Kolozsvár 2011 
Quante, Michael  filozófia Münster 2012 
Rédei Károly nyelvészet Bécs 2002 
Sallinen, Aino nyelvészet Jyväskylä 2009 
Saris, Willem E.  szociológia Barcelona 2011 
Schwarz-Friesel, Monika nyelvészet Berlin 2014 
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Függelék III. 
 
 

A Bölcsészettudományi Kar professor emeritusai 
 

Név Intézet/tanszék 
Abádi Nagy Zoltán Angol-Amerikai Intézet 
ifj. Barta János Történelmi Intézet 
Bitskey István Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet 
Gorilovics Tivadar Francia Tanszék 
Imre László Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet 
Keresztes László Magyar Nyelvtudományi Intézet 
Korponay Béla Angol-Amerikai Intézet 
Kozma Tamás Neveléstudományok Intézete 
Orosz István  Történelmi Intézet 
Solymosi László Történelmi Intézet 
Szabó László Tamás Neveléstudományok Intézete 
Tamás Attila Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet 
Taxner-Tóth Ernő Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet 
Ujváry Zoltán Néprajz Tanszék 
Vajda Mihály András Filozófia Intézet 

 



 

Felhasznált források és szakirodalom 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 éves az integrált Debreceni Egyetem. Jubileumi szenátusi ülés. Szerk. Rőfi Mónika. 

DE, Debrecen, 2010. 
Abádi Nagy Zoltán: Felsőoktatás-kultúra. = Debreceni Szemle, 2007. 1. sz. 105–111. 
Ahogy rektoraink látták… Visszaemlékezések a Debreceni Egyetem integrációjáról. 

Szerk. Pilishegyi Péter. Debreceni Egyetem, Debrecen, 2007. 
Akkreditációs önértékelés. Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Debrecen, 

2011. 
Bársony István – Kerepeszki Róbert: A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kará-

nak története I. Szerk. Papp Klára. DE BTK, Debrecen, 2014. 
ifj. Barta János: A Debreceni Szemle jubileumára. = Debreceni Szemle, 2007. 4. sz. 514–

518. 
Bazsa György: A Debreceni Szemle új folyamának húsz éve. = Debreceni Szemle, 2013. 

2–3. sz. 81–82. 
Bazsa György: Metszetek felsőoktatásunk közelmúltjából. Debreceni Egyetemi Kiadó, 

Debrecen, 2014. 
A Debreceni Egyetem Évkönyvei. 2000–2014. Debreceni Egyetem, Debrecen, 2000–

2014. 
A Debreceni Egyetem története 1912–2012. Szerk. Orosz István – ifj. Barta János. Deb-

receni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2012. 
Forray R. Katalin – Kozma Tamás: Diplomára éhezve. Felnőtt hallgatók Debrecenben és 

Pécsett. = Debreceni Szemle, 2009. 3-4. sz. 315–328. 
Harsányi Gergely – Vincze Szilvia: A magyar felsőoktatás néhány jellemzője nemzetközi 

tükörben. = Pénzügyi Szemle, 2012. 2. sz. 226–245. 
Havas László: A klasszika-filológia műhely tevékenysége a Debreceni Egyetemen. = Deb-

receni Szemle, 2009. 1. sz. 96–110. 
Kerepeszki Róbert: Tudomány életközelben. Az MTA Debreceni Területi Bizottságának 

története (1976–2010). DAB, Debrecen, 2010. 
Ladányi Andor: A magyar felsőoktatás helye Európában. = Statisztikai Szemle, 2012. 5. 

sz. 447–453. 
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A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. I–III. kötet. Főszerk. Glatz Ferenc. MTA Tár-
sadalomkutató Központ – Tudománytár, Budapest, 2003. 

Papp Imre: Oktatás és kutatás a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetében. = Debreceni 
Szemle, 2009. 3-4. sz. 411–419. 

Pilishegyi Péter: Egyetemünk története. A debreceni felsőoktatási integráció nyolc éve, 
1996–2004. Debrecen, 2005. 

Polónyi István: Hallgatók külföldön. = Debreceni Szemle, 2010. 2. sz. 75–90. 
Seres Edina: A BA/BSc végzettség hasznosíthatósága a továbbtanulásban és a munka-

erőpiacon. = Debreceni Szemle, 2011. 1. sz. 62–75. 
 
Internetes források (letöltve: 2014. október 10.): 
Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék honlapja – 

http://lingua.arts.unideb.hu/index.php 
Angol-Amerikai Intézet honlapja – http://ieas.unideb.hu/ 
Bölcsészettudományi Kar honlapja – http://btk.unideb.hu/ 
Bölcsészettudományi Kar kutatócsoportjai – http://tudasterkep.unideb.hu/ 
Debreceni Egyetem honlapja – https://www.unideb.hu/ 
Debreceni Egyetem szabályzatai – https://www.unideb.hu/portal/hu/node/47 
Debreceni Egyetem, Kutatóegyetemi Program – http://kutatoegyetem.unideb.hu/portal/ 
DE Bölcsész Kutatóegyetem – http://deba.unideb.hu/nyelv_filtud_kut.php 
Debreceni Egyetemi statisztikák – http://unideb.hu/portal/hu/node/369 
Filozófia Intézet honlapja – http://filozofia.unideb.hu/ 
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék honlapja – http://mnytud.arts.unideb.hu/finnugor/ 
Francia Tanszék honlapja – http://francia2.unideb.hu/ 
Germanisztika Intézet honlapja – http://gi.unideb.hu/ 
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék honlapja – 

http://kommunikacio.unideb.hu/ 
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet honlapja – 

http://irodalom.arts.unideb.hu/ 
Magyar Nyelvtudományi Tanszék honlapja – http://mnytud.arts.unideb.hu/index2.php 
Magyar Tudományos Akadémia honlapja, MTA tagjai adatbázis – 

http://mta.hu/mta_tagjai/ 
Néderlandisztika Tanszék honlapja – http://nederlandisztika.arts.unideb.hu/ 
Néprajz Tanszék honlapja – http://neprajz.unideb.hu/ 
Neveléstudományok Intézete honlapja – http://ni.unideb.hu/ 
Olasz Tanszék honlapja – http://italdeb.unideb.hu/ 
Politikatudományi és Szociológiai Intézet honlapja – http://polsocint.unideb.hu/ 
Pszichológia Intézet honlapja – http://psycho.unideb.hu/ 
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Szlavisztika Intézet honlapja – http://szlavisztika.unideb.hu/ 
Történelmi Intézet honlapja – http://tortenelem.unideb.hu/ 
A Debreceni Egyetem képzési programjai és oktatási beszámolói 

(http://www.unideb.hu/portal/hu/node/3185) 
A Debreceni Egyetem statisztikái (http://www.unideb.hu/portal/hu/node/369) 
A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar honlapja 

(http://www.unideb.hu/portal/hu/node/369) 
A Debreceni Egyetem Tanárképzési Központjának honlapja 

(http://tanarkepzes.unideb.hu/) 
Az Országos Doktori Tanács doktori adatbázisa (http://www.doktori.hu/) 
A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Kari Tanácsának jegyzőkönyvei 

(1999/2000-es tanévtől 2013/14-es tanévig) 

 
 



 

A szövegben előforduló 
 rövidítések jegyzéke 

 
 
ÁJK  = Állam- és Jogtudományi Kar 
ÁOK  = Általános Orvostudományi Kar 
AVK  = Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar 
BTK  = Bölcsészettudományi Kar 
DE HÖK = Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata 
DK  = Debreceni Egyetem Konzervatóriuma 
EFK  = Egészségügyi Főiskolai Kar 
ELTE  = Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
FTK  = Fogorvostudományi Kar 
GYFK  = Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 
GYTK  = Gyógyszerésztudományi Kar 
HPFK  = Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar 
HURO  = Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési  

Program 
II  = Informatikai Intézet 
IK  = Informatikai Kar 
KLTE  = Kossuth Lajos Tudományegyetem 
KTK  = Közgazdaságtudományi Kar 
MÉK  = Mezőgazdasági, Élelmiszertudományi és  

Környezetgazdálkodási Kar 
MFK  = Műszaki Főiskolai Kar 
MTK  = Mezőgazdaságtudományi Kar 
NK  = Népegészségügyi Kar 
OTDK  = Országos Tudományos Diákköri Konferencia 
OTKA  = Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 
PTE  = Pécsi Tudományegyetem 
SZMSZ  = Szervezeti és Működési Szabályzat 
SZTE  = Szegedi Tudományegyetem 
TÁMOP  = Társadalmi Megújulás Operatív Program 
TEK  = Tudományegyetemi Karok 
TTK  = Természettudományi (és Technológiai) Kar 
ZK  = Zeneművészeti Kar 



 

Névmutató 

 
 
 
 
 
A. Molnár Ferenc  97, 100 
Abádi Nagy Zoltán  16, 28, 96, 106, 107, 138, 139 
Agyagási Klára  105 
Alföldy Géza  137 
Alvarez Núnez, Soraya E.  126 
Andrejkovics Mónika  126 
Angyalosi Gergely  100, 103 
Anttonen, Veikko  137 
 
Bajusz István  110 
Balajthy Ágnes  126 
Balkányi Magdolna  52, 108, 123 
Balogh István  137 
Balogh László  20, 21, 97 
Balogh László Levente  126 
Balogh Róbert  126 
Bárány Attila  55, 58, 110 
Baráth Béla Levente  100 
Baráth Julianna  111 
Bársony István  7, 8, 20, 21, 37, 139 
Barta János, ifj.  55, 110, 111, 138, 139 
Barta Róbert  125, 126 
Bartáné Kustár Katalin  8, 88 
Bartha Elek  16, 20, 21, 23, 28, 50, 54, 88, 97, 99, 100, 110 
Bényei Tamás  50, 100, 106, 107, 125 
Béres Csaba  29 
Bertha Csilla  52 
Biczó Gábor  100 
Bitskey István  23, 44–45, 53, 96, 99, 106, 107, 138 
Boda István  50 
Bodnár Erzsébet  110 
Brezsnyánszky László  54, 103 
Buda Marianna  54 
Bujalos István  20, 21, 123 
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Chrappán Magdolna  88 
Czigler István  97, 103 
Csatár Péter  49, 100 
Csiszár Imre  121, 122 
Csoba Judit  20, 21, 125 
Csorba Péter  87 
Csűry István  20, 21, 52, 99 
 
Dávid Imre  88 
Debreczeni Attila  16, 20, 21, 50, 53, 100, 107 
Dégh Linda  137 
Demeter Gábor  58 
Denichné Hajdú Mónika Tímea  88 
di Francesco, Amadeo  107, 137 
Dobos István  107 
Duffek Mihály  103 
 
Éles Csaba  103 
Erhart, Walter  108 
Erős Vilmos  55 
Espák Gabriella  52 
 
Fazekas Attila  88 
Fehér Krisztina  126 
Fekete Károly  100 
Fésüs László  119, 120 
Finke, Peter  137 
Fisk, Milton  137 
Fliedl, Konstanze  108 
Fónai Mihály  103 
Forisek Péter  7, 20, 21, 88, 110, 111, 124, 126 
Forray R. Katalin  139 
 
Gaál Botond  100 
Gácsi-Iványi Zsuzsanna  50, 52, 105 
Geier, Andrea  108 
Gesztelyi Tamás  50, 54, 96, 100, 104, 105 
Goretity József  109 
Gorilovics Tivadar  96, 107, 138 
Görömbei András  16, 41, 96, 98, 107 
Gunst Péter  97, 110, 111 
Guszev, Jurij  109 
Gürtler, Christa  108 
Gyapay László  100 
Györgyi Zoltán  54 
Györkös Attila  111 
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Habsburg György  126 
Hajnády Zoltán  96, 107 
Harsányi Gergely  14, 139 
Hausbacher, Eva  108 
Havas László  96, 104, 105, 139 
Herendiné Kónya Eszter  87 
Hévizi Ottó  103 
Hoffmann István  50, 53, 97, 99, 100, 105 
Horváth Andrea  108 
Hubay Miklós  126 
Hunyadi László  17, 20, 21, 28, 49, 50, 52, 105 
 
Ilosvai Péter  60 
Imre László  16, 45–46, 96, 107, 138 
Imre Mihály  50, 53, 100, 106, 107 
 
Jakimenko, Okszana  109 
Juhász Judit  88 
 
Kádár Anett Julianna  126 
Kákóczky Balázs  58 
Kálnási Árpád  97 
Katona Judit  88 
Katonáné Sallay Hedvig  125 
Keményfi Róbert  8, 20, 21, 24, 99, 100, 110 
Kerekes Ildikó  88 
Kerepeszki Róbert  7, 15, 37, 58, 126, 139 
Keresztes László  138 
Kertész András  23, 28, 42–43, 49, 50, 54, 55, 96, 98, 99, 100, 104, 105 
Kimmich, Dorothee  108 
Király Péter  126 
Kirsch Éva  88  
Kis Tamás  53, 126 
Kiss Sándor  52, 96, 104 
Kocsis Imre  88 
Kónya Péter  60, 100, 111 
Korponay Béla  138 
Kotte, Andreas  108 
Kovách Imre  100, 103 
Kovács Ágnes  97 
Kovács Kálmán  52, 100 
Kozma Tamás  54, 97, 103, 138, 139 
Körösparti Péter  21, 121, 122 
Köves-Zulauf Tamás  137 
Kun Ferenc  88 
Kustár Zoltán  100 
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L. Nagy Zsuzsa  110 
Laczkó Tibor  7, 20, 21, 50, 52, 104, 105 
Ladányi Andor  12, 139 
Larsson, Lars-Gunnar  137 
Lévai Csaba  55, 58, 110 
Lichtmann Tamás  97, 107 
Lőrincz Krisztián  121 
Lőrincz Mónika  8 
Lukács György  42 
 
Madarász Imre  126 
Marga, Andrei  137 
Márton Ágnes  88 
Maticsák Sándor  8, 20, 21, 53, 87, 88, 100, 105 
Mazsu János  29 
Mészáros István  97 
Mirki László  119 
Molnár Judit  52  
Molnár Péter  103 
Molnár-Kovács Zsolt  110 
Mudrák József  7 
Murányi István  54 
Müller-Adams, Elisa  108 
Münnich Ákos  20, 50, 100, 103 
 
Nagyné Bíró Edit  88 
Novák Ádám  111 
Nyirkos István  97 
 
Oborni Teréz  100 
Orosz István  43–44, 54, 110, 138, 139 
 
Ölveti László  121 
 
P. Szalay Emőke  100 
Pabis Eszter  108 
Pallai László  29, 54, 111 
Papp Imre  20, 21, 50, 99, 100, 110, 140 
Papp Klára  7–8, 20, 21, 51, 55, 100, 110, 111, 139 
Pelyvás-Ferenczik Péter  20, 21, 96, 99, 100, 105 
Péntek János  137 
Pete László  124, 125, 126 
Petőfi S. János  53 
Pilarský, Jiři  52 
Pilishegyi Péter  119, 139, 140 
Pintér Ákos  88 
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Poljakov, Jurij  109 
Polónyi István  140 
Popov, Jevgenyij  109 
Porkoláb Tibor  100 
Pósánné Rácz Annamária  88 
Pozsgay Imre  126 
Prepuk Anikó  110 
Pusztai Gábor  15, 53 
Pusztai Gabriella  88, 100, 103 
 
Quante, Michael  108, 137 
 
Rácz István  96 
Rédei Károly  137 
Romsics Ignác  126 
Rózsa Erzsébet  50, 103 
Rubovszky Kálmán  97 
 
S. Varga Pál  23, 47–48, 49, 51, 53, 99, 100, 107 
Sallinen, Aino  137  
Saris, Willem E.  137 
Schwarz-Friesel, Monika  137 
Séllei Nóra  52, 125 
Selmeczi Kovács Attila  110 
Seres Edina  140 
Sipos Gábor  110 
Solymosi László  46–47, 110, 138 
Szabó Csaba  15, 103 
Szabó Ildikó  103 
Szabó István  44 
Szabó László Tamás  97, 103, 138 
Szabó Pál  103 
Szabó Rita  122 
Száraz Orsolya  126 
Szekeres Melinda  125 
Székely Gábor  100 
Szendrei Ákos  123 
Szikszainé Nagy Irma  50, 53 
Szirák Péter  51, 107, 125, 126 
Szűcs Sándor  88 
 
T. Molnár István  96  
Takács Levente  14–15 
Takács Miklós  49 
Tamás Attila  96 
Taxner-Tóth Ernő  125, 138 
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Tímár Lajos  97 
Tóth István Balázs  126 
Tóth László  103 
Tóth Zoltán  103 
Tóth Valéria  51, 53, 105, 125 
 
Ujváry Zoltán  97, 110, 138 
Ulickaja, Ljudmila  109 
 
Vági Attila  126 
Vajda Mihály András  42, 97, 103, 138 
Valuch Tibor  103 
Váradi Judit  88 
Váradi Natália  111 
Vargáné Csatáry Tünde  88 
Várhegyi László  8  
Veliky János  123 
Velkey Ferenc  51, 110 
Vida István Kornél  58 
Vincze Szilvia  14, 139 
Volker, Gerhardt  137 
 
Wagner-Egelhaaf, Martina  108 

 


