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A Szakkollégium bemutatása 

 
1. A Szakkollégium hivatalos elnevezése: Debreceni Egyetem (DE) Tormay Béla 
Szakkollégium 

Rövid neve: Tormay Béla Szakkollégium 
Rövidítve: TBSZ.  

Székhelye: 4032 Debrecen Böszörményi út 138. 
A szakkollégiumi együttlakás helye: 4032 Debrecen Böszörményi út 140. (Veres Péter 
Kollégium) 
2. A Tormay Béla Szakkollégium (továbbiakban: TBSZ ill. Szakkollégium) alapításának 
ideje: 2002. november 4. 
3. A szakkollégium bélyegzője: Debreceni Egyetem Tormay Béla Szakkollégium 

4. A Szakkollégium a DE önálló szervezeti egysége. 
5. A Szakkollégium nem jogi személy, részjogkörű költségvetési egységként működik. 

6. A Szakkollégium a DE költségvetésének részét képező alköltségvetéssel, és az abban 
jóváhagyott előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. 

7. A Szakkollégium gazdálkodásában a Debreceni Egyetem Gazdálkodási Szabályzata 
irányadó. 

8. A Szakkollégium felett a törvényességi felügyeletet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. 
évi CCIV. tv. (a továbbiakban: Nftv.), valamint az egyetemi szabályzatokban meghatározott 
keretek között a Debreceni Egyetem Tehetségtanácsa gyakorolja. 
9. A Szakkollégium megszűnését a szakkollégium Tudományos Tanácsa javaslatára, a kari 
tanácsok egyetértésével az általános felügyeletet gyakorló vezető rendelheti el. 

 
A Szakkollégium céljai és feladatai  

 
1.   A Szakkollégium elsődleges célja, hogy magas színvonalú képzéssel és 

szolgáltatással, az alap- és alkalmazott tudományok művelésével hozzájáruljon a 
Debreceni Egyetem szakemberképzésének fejlődéséhez. 

2.   A Szakkollégium fontos céljának tekinti még a nyelvoktatást, és a különböző általános 
és szakirányú kurzusok által egy interdiszciplináris képzés létrehozását. 

3.   A Szakkollégium feladata a nemzeti és egyetemes kultúra közvetítésével felkészíteni a 
szakkollégiumi hallgatókat az értelmiségi létre, a tudományos ismeretek bővítésére és 
alkalmazására, a tudományok és a kultúra művelésére, valamint az anyanyelvi és az 
idegen nyelvi ismeretek fejlesztésére, a szaknyelvi ismeretek elmélyítésére. 

4.   A Szakkollégium feladata még a kapcsolattartás az egyetem belső, a szakkollégium 
munkájában érintett, vagy ténylegesen résztvevő szervezeti egységeivel. 

5.   A magas színvonalú képzés megvalósítása érdekében fontos feladat a hazai és külföldi 
társintézményekkel, szervezetekkel való kapcsolatok kiépítése és ápolása. 



6.   A Szakkollégium törekszik a szakkollégiumi hallgatók tanulási körülményeinek 
magasabb szintre való emelésére, valamint szakkollégiumi és tudományos munkájuk 
költségeinek enyhítésére. 

7.   A Szakkollégium feladatainak eredményesebb ellátása érdekében adományokat 
fogadhat el. Az adományokból alapokat képezhet, ösztöndíjat folyósíthat, vagy a 
feladatai ellátást segítő alapítványnak, közalapítványnak, egyesületnek adhatja át. 
 

A Szakkollégium oktatási programja 
 
A szakkollégiumi képzés tartalma igazodik a tagság igényeihez. 

1.   Tutoriális oktatási rendszer. Minden szakkollégista tevékenységét felkért tutor segíti, 
felügyeli a munkáját. A felkérés az Igazgatóság és a tagozatvezető együttes javaslatára 
történik. A tutorokat a Szakkollégium igazgatója kéri fel. 

2.   Plenáris előadás. A Szakkollégium felkérésére egy-egy tudományterület kiemelkedő 
képviselője által tartott előadás a szakkollégium teljes tagsága számára, melynek 
megszervezése az Igazgatóság és a Szakkollégiumi Önkormányzat közös feladata. Az 
előadások témájára a Szakkollégiumi Önkormányzat, illetve az Önkormányzaton 
keresztül a Szakkollégium minden hallgatója javaslatot tehet. 

3.   Szakirányú kurzusok. Félévenként különböző szakterületeken, a hallgatói igényeknek 
megfelelően szakirányú előadássorozatok folynak, melyeknek megszervezését az 
Igazgatóság és a Szakkollégiumi Önkormányzat közösen végzi. A kurzuson résztvevő 
hallgatók közül felelőst kell kijelölni, aki az előadók adatait, az előadás címét, 
időpontját és a jelenlevő hallgatók névsorát, valamint az előadások rövid vázlatát 
tartalmazó beszámolót készít, és azt eljuttatja a Szakkollégium Igazgatóságához.  

4.   Körök, műhelyek. A szakkollégisták tudományos érdeklődésének megfelelő szakmai, 
kulturális körök, műhelyek szerveződhetnek, melyet a tagozatvezető tanárok 
felügyelnek. 

5.   Közös kutatási témák. A szakkollégium támogat minden közös kutatásra irányuló 
törekvést és más szakmai, tudományos csoporttal való együttműködést.  

 
 

A szakkollégium tagjai, jogai és kötelezettségei 
 

1.   A Szakkollégium tagja lehet sikeres felvételi vizsga alapján az DE Mezőgazdaság-, 
Élelmiszer- és Környezettudományi Kar és a Debreceni Egyetem 
Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar bármely nappali tagozatos hallgatója, 
aki a felvételi eljárás során megfelelően képzettnek, rátermettnek és elhívatottnak 
bizonyul és azonosulni tud a Szakkollégium céljaival. 

2.   A Szakkollégium tagjává válhat a fenti két kar bármely hallgatója, aki a BSC 
képzésben legalább két lezárt félévvel rendelkezik és legalább két egész félévet tud 
munkálkodni a Szakkollégium keretei között.  

3.   A Szakkollégiumi tagságát minden a PhD nappali képzésben tovább tanuló 
szakkollégista fenntarthatja teljes jogállással. 



 


