
 

 
 
 
 
 

 
 

A Nyári magyar nyelv- és kultúrakurzus  
kiváló lehetőség arra, hogy magyarulj tanulj vagy a meglévő tudásod bővítsd és eredeti, magyar 

környezetben tapasztald meg a kultúrát, miközben új barátokat és életreszóló élményeket 
szerzel. 

 
Szívből reméljük, hogy legalább annyira fogod élvezni ezt a kurzust, mint amilyen szeretettel 

mi szerveztük! 
 

Az alábbiakban néhány információt szeretnénk megosztani veled a kurzusról. 
 

Fontos időpontok: 
A kéthetes augusztusi kurzus időpontja: 2022. augusztus 1–13. 
Érkezés: 2022. július 31. (vasárnap) 
Regisztráció: 13.00–17.00, a Debreceni Egyetem főépületében 
 
Első tanítási nap: augusztus 1. (hétfő) 
Utolsó tanítási nap: augusztus 12. (péntek) 
Elutazás: augusztus 13. (szombat), 10.00 óráig 
 
 

Tanfolyam információk: 
Órarend: hétfőtől péntekig délelőtt 9.00–12.30 óráig és délután 14.00–15.30 óráig (napi 6 óra) 
Az oktatás helyszíne: Az órák a Debreceni Egyetem főépületében lesznek. 

 Az alsóbb szinteken angol közvetítő nyelvet használunk. 
 Résztvevőink szintfelmérő vizsga alapján kerülnek a szintjüknek megfelelő csoportokba. Az 

abszolút kezdők esetében nincs szintfelmérés. 
 A résztvevőkkel a kurzus elején felnőttképzési szerződést kötünk. 
 A tanfolyamot írásbeli vizsgával zárulnak, amiről részvevőinknek a kurzus végén tanúsítványt 

adunk. 20%-ot meghaladó hiányzás esetén nem tudunk kiállítani tanúsítványt. 
 
 

Tananyag: 
Legtöbb csoport a Hungarolingua sorozatot használja, kiegészítve sedéganyagokkal. Ha 

önnek van már saját tankönyve (Hungarolingua 1/1+, 1/2+, 2/1+, 2/2+, 3), és úgy gondolja, hogy 

még van mit tanulnia belőle, hasznos lehet magával hoznia.  
 
 

Tandem-program: 
Ha az órákon kívül is szeretnéd gyakorolni a magyar nyelvet, lehetőséged van magyar diákokkal 

beszélgetni. Az egyórás beszélgetésből egy félóra magyarul zajlik, a másik félóra pedig idegen nyelven. 
Erre a szolgáltatásra e-mailen lehet jelentkezni július 12-ig. 
 
 

Kulturális programok: 
Délutánonként és hétvégenként kulturális és egyéb szabadidős tevékenységeket szervezünk, 

beleértve a néptáncot, népdaléneklést, diszkót stb. Ezek többsége ingyenes, de EXTRA programokat is 
választhatsz minimális részvételi költség ellenében. A részleteket megtalálod a végleges programban, 
amely július 10-e után lesz elérhető honlapunkon (PDF formátumban vagy QR kóddal). 
 
 

ÜDVÖZLÜNK A  
DEBRECENI NYÁRI EGYETEMEN! 



 

 
 

Kirándulások: 
Augusztus 6.: Zsáka 
 

Erre a kirándulásra a kurzus ideje alatt lehet majd jelentkezni keddtől szerdáig a főépületi recepción. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Szállás: 

Nyári kurzuson a központi szálláshely a Debreceni 
Egyetem campusán található Kossuth Lajos Kollégiumok. 
Résztvevőinket igény szerint 3, 2 illetve 1 ágyas szobákban 
helyezzük el. Ha konkrét elképzelésed van azzal kapcsolatban, 
hogy kivel szeretnél egy szobában lakni, és eddig még nem 
jelezted, július 4-ig megteheted.  

 

A szállás elhagyása: augusztus 13.  (szombat) 10.00 
 

Ha a fent említettektől eltérő időpontban érkezel, vagy utazol el, 
és nem jelölted a jelentkezési lapon, kérjük, jelezd emailben július 
1-ig. Az extra éjszakák költsége 28 euró/éjszaka, amelyet a Nyári Egyetem irodájában lehet befizetni. 
 

Minden szobához egy darab kulcs jár, ezért a szoba elhagyása esetén mindig le kell adni a kulcsot a 
recepción. Igény szerint lehet külön kulcsot kérni a II. Kollégiumban 20 euró, a III. Kollégiumban 40 euró 
letét ellenében. Kulcs elhagyása esetén a II. Kollégiumban 8 000 Ft, a III. Kollégiumban 16 000 Ft összeg 
térítendő. 

 

A kollégium vendégeinek ágyneműt és törülközőt biztosít A 
szobákat hetente takarítják, ekkor van ágyneműcsere,  törölközőt 
pedig 3 naponta cserélnek. Mosási lehetőség a III. Kollégium 
alagsorában található mosókonyhában van, díja 750 Ft/mosás, 
amelyet a kollégiumi recepción kell befizetni 
(mosóport és mosószert a kollégium biztosít). 
Vasalót, vasalódeszkát, ruhaszárítót, hajszárítót 
fényképes igazolvány ellenében ugyanitt lehet 
kölcsönözni. A kollégium minden emeletén van 
konyha, amikben van elektromos tűzhely és 
mikró, de tányér, edény és evőeszköz nincsen. 
Minden szobában található hűtőszekrény.   

 

 
A III. Kollégiumban vannak a háromágyas szobák, ahol 6 főre jut egy fürdőszoba és egy wc. A II. 
Kollégiumban vannak a két- és egyágyas szobák, ahol minden szobához tartozik fürdőszoba és wc. 
 

Internethasználat a kollégiumban: a szobákban WiFi-re lehet csatlakozni. 

 

A kollégium alagsorában található edzőtermet is igénybe lehet venni. További információ és árak az 
alábbi linken találhatók: http://www.kossuthkollegiumok.hu/szolgaltatasok.php?nyelv=hu  
 

A kollégiumokban szigorúan tilos a dohányzás, kivéve a kijelölt területeken. Az épületekben füstjelzők 
üzemelnek. Ha téves riasztás történik a tűzoltók felé, a füstöt okozónak 1.000.000 HUF (2 500 euró) 
kiszállási díjat kell fizetnie. 
 

  

http://www.kossuthkollegiumok.hu/szolgaltatasok.php?nyelv=hu


 

Étkezés: 
Résztvevőink a campuson található egyetemi menzán a nyári egyetem étkezési jegyeivel tudnak 

reggelizni, ebédelni és vacsorázni. A menzán mindig az aznapi étkezési jegyet kell használni. Vigyázz a 
jegyekre, mert ha elveszíted őket, nem tudjuk pótolni! 
 

Internet:  
A Debreceni Egyetem területén a Főépületben és a Galéria Kávézóban wifi használata lehetséges. 

(SSID: SUMMER, pass: Summer2019). 
 

Utazás Debrecenbe: 
Debrecen több európai nagyvárosból repülővel is megközelíthető. Részletek: Debrecen Airport, 

http://www.debrecenairport.com/. A Budapestre érkező résztvevők Ferihegy elnevezésű 
vasútállomásra a 200E busz, éjszaka pedig a 900-as éjszakai autóbusszal tudnak eljutni. A buszok 
menetrendje a www.bkk.hu/menetrendek oldalon található. Buszjegyet online a „Mobiljegy” nevű 
alkalmazással vagy a buszmegállóban található automatából lehet vásárolni (350 Ft), de jegyváltásra a 
buszon a járművezetőnél is van lehetőség (450 Ft).  
 
Debrecent Budapestről autóval az M3-as 
autópályán, majd az M35-ös autópályán 
kb. 2,5 óra alatt lehet elérni, autópályadíj 
fizetése kötelező a benzinkutaknál. Az 
M35-ös autópályáról hajts le az első 
debreceni kijáratnál (Debrecen–Észak), és 
a városban kövesd a Debreceni Egyetem 
jelzést. Az egyetem területén előzetes 
bejelentés alapján lehetőség van 
parkolásra, ezért kérjük, jelezd, 
amennyiben autóval érkezel. 
GPS KOORDINÁTÁK: 47.553604, 
21.621504 
 
Budapestről a Nyugati és a Keleti 
pályaudvarról, valamint a Budapest Liszt 
Ferenc nemzetközi repülőtérről 
(Ferihegy) érkeznek pótjegyköteles 
gyorsvonatok és helyjegyköteles 
InterCity (IC)  vonatok Debrecenbe. 
Jegyet a pályaudvarokon vagy online lehet venni. Az online jegyvásárlásról és a vonatok menetrendjéről 
a www.mavcsoport.hu honlapról tájékozódhatsz.  
 
 

Térkép: 
 

Közlekedés Debrecenben: a Nagyállomástól a Debreceni Nyári Egyetem az 1-es villamossal 
közelíthető meg (megálló: Egyetem, az állomástól a 12. megálló). Vonaljegyet elővételben (350 Ft) vagy 
a villamosvezetőnél (450 Ft) lehet vásárolni, amit a járművön érvényesíteni kell. A jegy érvényes 
villamosra, buszra és trolira is. 

 
 
 
 

http://www.debrecenairport.com/


 

Szeretettel várunk Debrecenben! 
 
Üdvözlettel: 
 
Katona Hajnalka 
Oktatási referens, a Magyar Nyelvi Tagozat koordinátora 
Tel.: +36-30-525-3569 
 
és a Nyári Egyetem csapata 
 
 
Debreceni Nyári Egyetem 
E/2020/000097 
4032 Debrecen, Egyetem tér 2. 
Tel.: +36 52 532 594 
E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu 
Internet: nyariegyetem.hu  

Facebook: www.facebook.com/nyariegyetem/ 
Instagram: www.instagram.com/nyariegyetem/ 
 

mailto:debrecen@nyariegyetem.hu
http://www.facebook.com/nyariegyetem/
http://www.instagram.com/nyariegyetem/


 

 
 
 
 
 

 
 

A Nyári magyar nyelv- és kultúrakurzus  
kiváló lehetőség arra, hogy magyarulj tanulj vagy a meglévő tudásod bővítsd és eredeti, magyar 

környezetben tapasztald meg a kultúrát, miközben új barátokat és életreszóló élményeket 
szerzel. 

 
Szívből reméljük, hogy legalább annyira fogod élvezni ezt a kurzust, mint amilyen szeretettel 

mi szerveztük! 
 

Az alábbiakban néhány információt szeretnénk megosztani veled a kurzusról. 
 

Fontos időpontok: 
A négyhetes kurzus időpontja: 2022. július 18. – augusztus 13. 
A kéthetes kurzus időpontja: 2022. július 18. – július 30 
Érkezés: 2022. július 17. (vasárnap) 
Regisztráció: 13.00–17.00, a Debreceni Egyetem főépületében 
 
Utolsó tanítási nap a kéthetes kurzus diákjainak: július 29. (péntek) 
Elutazás a kéthetes kurzus diákjainak: július 30. (szombat), 10.00 óráig 
 

Utolsó tanítási nap a négyhetes kurzus diákjainak: augusztus 12. (péntek) 
Elutazás a négyhetes kurzus diákjainak: augusztus 13. (szombat), 10.00 óráig 
 

Tanfolyam információk: 
Órarend: hétfőtől péntekig délelőtt 9.00–12.30 óráig és délután 14.00–15.30 óráig (napi 6 óra) 
Az oktatás helyszíne: Az órák a Debreceni Egyetem főépületében lesznek. 

 Az alsóbb szinteken angol közvetítő nyelvet használunk. 
 Résztvevőink szintfelmérő vizsga alapján kerülnek a szintjüknek megfelelő csoportokba. Az 

abszolút kezdők esetében nincs szintfelmérés. 
 A résztvevőkkel a kurzus elején felnőttképzési szerződést kötünk. 
 A tanfolyam írásbeli vizsgával zárul, amiről részvevőink a kurzus végén tanúsítványt kapnak. 

20%-ot meghaladó hiányzás esetén nem tudunk kiállítani tanúsítványt. 
 

Tananyag: 
Legtöbb csoport a Hungarolingua sorozatot használja, kiegészítve sedéganyagokkal. Ha 

önnek van már saját tankönyve (Hungarolingua 1/1+, 1/2+, 2/1+, 2/2+, 3), és úgy gondolja, hogy 

még van mit tanulnia belőle, hasznos lehet magával hoznia.  
 

Tandem-program: 
Ha az órákon kívül is szeretnéd gyakorolni a magyar nyelvet, lehetőséged van magyar diákokkal 

beszélgetni. Az egyórás beszélgetésből egy félóra magyarul zajlik, a másik félóra pedig idegen nyelven. 
Erre a szolgáltatásra e-mailen lehet jelentkezni július 12-ig. 
 

Kulturális programok: 
Délutánonként és hétvégenként kulturális és egyéb szabadidős tevékenységeket szervezünk, 

beleértve a néptáncot, népdaléneklést, diszkót stb. Ezek többsége ingyenes, de EXTRA programokat is 
választhat minimális részvételi költség ellenében. A részleteket megtalálja a végleges programban, 
amely július 10-e után lesz elérhető honlapunkon (PDF formátumban vagy QR kóddal) 

Július 29-én az első kéthetes tanfolyam záró rendezvényének témája  Kalap & Sapka Party lesz. 
Ha van valami vicces vagy különleges kalapod vagy sapkád, nyugodtan hozd magaddal! 

 

ÜDVÖZLÜNK A  
DEBRECENI NYÁRI EGYETEMEN! 



 

 
 

Kirándulások: 
 Szombatonként kirándulásokat szervezünk: 
Négyhetes kurzus: július 18. – augusztus 13.  július 23.: Hajdúszoboszló  

augusztus 6.: Zsáka 
 

Kéthetes kurzus: július 18. – július 30. július 23.: Hajdúszoboszló 
 

 
A kirándulásokra a kurzus ideje alatt lehet majd jelentkezni keddtől szerdáig a főépületi recepción. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Szállás: 
Nyári kurzuson a központi szálláshely a Debreceni 

Egyetem campusán található Kossuth Lajos Kollégiumok. 
Résztvevőinket igény szerint 3, 2 illetve 1 ágyas szobákban 
helyezzük el. Ha konkrét elképzelésed van azzal kapcsolatban, 
hogy kivel szeretnél egy szobában lakni, és eddig még nem 
jelezted, július 4-ig megteheted.  

 

A szállás elhagyása: szombat 10.00 
 

Ha ettől eltérő időpontban érkezel, vagy utazol el, és nem jelölted 
a jelentkezési lapon, kérjük, jelezd emailben július 1-ig.  
Az extra éjszakák költsége 28 euró/éjszaka, amelyet a Nyári Egyetem irodájában lehet befizetni. 
 

Minden szobához egy darab kulcs jár, ezért a szoba elhagyása esetén mindig le kell adni a kulcsot a 
recepción. Igény szerint lehet külön kulcsot kérni a II. Kollégiumban 20 euró, a III. Kollégiumban 40 euró 
letét ellenében. Kulcs elhagyása esetén a II. Kollégiumban 8 000 Ft, a III. Kollégiumban 16 000 Ft összeg 
térítendő. 

 

A kollégium vendégeinek ágyneműt és törülközőt biztosít. A 
szobákat hetente takarítják, ekkor van ágyneműcsere,  törölközőt 
pedig 3 naponta cserélnek. Mosási lehetőség a III. Kollégium 
alagsorában található mosókonyhában van, díja 750 Ft/mosás, 
amelyet a kollégiumi recepción kell befizetni 
(mosóport és mosószert a kollégium biztosít). 
Vasalót, vasalódeszkát, ruhaszárítót, hajszárítót 
fényképes igazolvány ellenében ugyanitt lehet 
kölcsönözni. A kollégium minden emeletén van 
konyha, amikben van elektromos tűzhely és 
mikró, de tányér, edény és evőeszköz nincsen. 
Minden szobában található hűtőszekrény.   

 

A III. Kollégiumban vannak a háromágyas szobák, ahol 6 főre jut egy fürdőszoba és egy 
wc. A II. Kollégiumban vannak a két- és egyágyas szobák, ahol minden szobához 
tartozik fürdőszoba és wc. 
 

Internethasználat a kollégiumban: a szobákban WiFi-re lehet csatlakozni. 
 

A kollégium alagsorában található edzőtermet is igénybe lehet venni. További információ és árak az 

alábbi linken találhatók: http://www.kossuthkollegiumok.hu/szolgaltatasok.php?nyelv=hu  
 

http://www.kossuthkollegiumok.hu/szolgaltatasok.php?nyelv=hu


 

A kollégiumokban szigorúan tilos a dohányzás, kivéve a kijelölt területeken. Az épületekben füstjelzők 
üzemelnek. Ha téves riasztás történik a tűzoltók felé, a füstöt okozónak 1.000.000 HUF (2 500 euró) 
kiszállási díjat kell fizetnie. 
 

Étkezés: 
Résztvevőink a campuson található egyetemi menzán a nyári egyetem étkezési jegyeivel tudnak 

reggelizni, ebédelni és vacsorázni. A menzán mindig az aznapi étkezési jegyet kell használni. Vigyázz a 
jegyekre, mert ha elveszíted őket, nem tudjuk pótolni! 
 

Internet:  
A Debreceni Egyetem területén a Főépületben és a Galéria Kávézóban wifi használata lehetséges. 

(SSID: SUMMER, pass: Summer2019). 
 

Utazás Debrecenbe: 
Debrecen több európai nagyvárosból repülővel is megközelíthető. Részletek: Debrecen Airport, 

http://www.debrecenairport.com/. A Budapestre érkező résztvevők Ferihegy elnevezésű 
vasútállomásra a 200E busz, éjszaka pedig a 900-as éjszakai autóbusszal tudnak eljutni. A buszok 
menetrendje a www.bkk.hu/menetrendek oldalon található. Buszjegyet online a „Mobiljegy” nevű 
alkalmazással vagy a buszmegállóban található automatából lehet vásárolni (350 Ft), de jegyváltásra a 
buszon a járművezetőnél is van lehetőség (450 Ft).  

 
Debrecent Budapestről autóval az M3-as 
autópályán, majd az M35-ös autópályán 
kb. 2,5 óra alatt lehet elérni, autópályadíj 
fizetése kötelező a benzinkutaknál. Az 
M35-ös autópályáról hajts le az első 
debreceni kijáratnál (Debrecen–Észak), és 
a városban kövesd a Debreceni Egyetem 
jelzést. Az egyetem területén előzetes 
bejelentés alapján lehetőség van 
parkolásra, ezért kérjük, jelezd, 
amennyiben autóval érkezel. 
GPS KOORDINÁTÁK: 47.553604, 
21.621504 
 
Budapestről a Nyugati és a Keleti 
pályaudvarról, valamint a Budapest Liszt 
Ferenc nemzetközi repülőtérről 
(Ferihegy) érkeznek pótjegyköteles 
gyorsvonatok és helyjegyköteles 
InterCity (IC) vonatok Debrecenbe. 
Jegyet a pályaudvarokon vagy online lehet venni. Az online jegyvásárlásról és a vonatok menetrendjéről 
a www.mavcsoport.hu honlapról tájékozódhatsz.  
 

Térkép: 

Közlekedés Debrecenben: a Nagyállomástól a Debreceni Nyári Egyetem az 1-es villamossal 
közelíthető meg (megálló: Egyetem, az állomástól a 12. megálló). Vonaljegyet elővételben (350 Ft) vagy 
a villamosvezetőnél (450 Ft) lehet vásárolni, amit a járművön érvényesíteni kell. A jegy érvényes 
villamosra, buszra és trolira is. 

 
 

http://www.debrecenairport.com/


 

 
 
 
 
Szeretettel várunk Debrecenben! 
 
 
Üdvözlettel: 
 
Katona Hajnalka 
Oktatási referens, a Magyar Nyelvi Tagozat koordinátora 
Tel.: +36-30-525-3569 
 
és a Nyári Egyetem csapata 
 
 
Debreceni Nyári Egyetem 
E/2020/000097 
H-4032 Debrecen, Egyetem tér 2. 
Tel.: +36 52 532 594 
E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu 
Internet: nyariegyetem.hu 
Facebook: www.facebook.com/nyariegyetem/ 
Instagram: www.instagram.com/nyariegyetem/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:debrecen@nyariegyetem.hu
http://www.facebook.com/nyariegyetem/
http://www.instagram.com/nyariegyetem/

