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5+1 OK, AMIÉRT ÉRDEMES
Debrecenben befektetni

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG MUNKAERŐ ÜZLETI KÖRNYEZET

TÁMOGATÁSOK ÉLETMINŐSÉG EDC DEBRECEN 
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DEBRECEN EURÓPÁBAN
Debrecen Magyarország legnagyobb vidéki városa, amely a fővárostól 220 km-re található. A 
város kitűnően megközelíthető autópályán, vasúton, valamint légi úton egyaránt; a repülőtér 
szomszédságában működő Trimodális Logisztikai Központ pedig a régióban egyedülálló módon 
összekapcsolja ezt a három közlekedési formát, és egyben közvetlen vasúti összeköttetést te-
remt a jelentős európai kikötők (Hamburg, Rotterdam, Koper és Konstanca) irányába.

A város közvetlenül kapcsolódik az országos, azon keresztül pedig a teljes nyugat-európai autó-
pálya-hálózathoz, így bármelyik jelentős európai nagyvárosból autópályán keresztül könnyen 
elérhető.

Debrecen fontos csomópontja a Budapestet Moszkvával összekötő nemzetközi vasúti folyo-
sónak, amelynek a Transzeurópai Közlekedési Hálózat (TEN-T) vasúti törzshálózati folyosóján 
elhelyezkedő magyarországi szakasza az ország legforgalmasabb vasútvonala.

A schengeni normáknak megfelelő nemzetközi repülőtérről számos európai nagyvárosba 
indulnak menetrend szerinti járatok.

A menetrend szerinti járatokon túl a tavaszi-nyári időszakban charterjáratok indulnak a legfontosabb nyaralási desztinációk 
(Antalya, Burgasz, Korfu, Heraklion, Zakynthos) irányába, illetve májustól szeptemberig kéthetente érkeznek járatok Debre-
cenbe Drezdából, Erfurtból és Lipcséből.

München
(DE)

London
(UK)

Párizs
(FR)

Eindhoven
(NL)

Milánó
(IT)

Malmö
(SE)

Tel Aviv
(IL)
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Összlakosság és munkaképes korúak 
(15–74 év) száma, ezer fő

960

összlakosság

Debrecen és vonzáskörzete

204
Debrecen Debrecen

155

730Debrecen és vonzáskörzete

munkaképes
korúak 

Élelmiszeripar

Gyógyszeripar

Műanyagipar

1650

2955

1146

1064

Elektronika

Nemzetközi üzleti szolgáltatások

Gépipar

Papír és nyomdaipar 1889

3121

4168

Debrecen fontosabb gazdasági ágazataiban 
foglalkoztatottak száma (fő)

Szakképzetlen fizikai munkás
Általános iskola

Szakképzett fizikai munkás
Szakképző iskola

Csoportvezető, Termékv. Vezető, Műszakvezető
Szakképző iskola, 3 év szakmai tapasztalat, angol

Junior adminisztrátor / Back office
Egyetemi/főiskolai diploma, angol

Senior adminisztrátor / Back office
Egyetemi/főiskolai diploma, 3 év szakmai tapasztalat, angol

Junior mérnök
Egyetemi diploma (műszaki), angol

Senior mérnök
Egyetemi diploma (műszaki), 5 év szakmai tapasztalat, angol

Menedzser
Egyetemi diploma, 7 év szakmai tapasztalat, angol

Gyárigazgató
Egyetemi diploma, 10 év szakmai tapasztalat, angol

Munkáltatót terhelő költségek 

8 345 €
12 574 €

20 589 €

11 380 €

16 029 €
13 092 €

23 994 €
49 921 €

82 229 €

Bruttó alapbér
/ év (EUR)

Műszakpótlék
/ év (EUR)

Béren kívüli 
juttatások 
/ év (EUR)

Bónusz
/ év (EUR)

Szociális hozzá-
járulási adó

/ év (EUR)
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ALAP- ÉS KÖZÉPFOKÚ
OKTATÁS

Műszaki,
elektronikai,
 IT középiskolák

Gazdasági
középiskolák

Gimnázium

Tanulók száma 

7 800

5 100

15 900

0

5000 fő

10000 fő
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20000 fő

Oktatási intézmények száma

De
br

ec
en

Debrecen és vonzáskörzete

44
óvoda

151
óvoda

36
alapfokú

148
alapfokú

37
középfokú

147
középfokú

2
felsőfokú

7
felsőfokú



A szakképzés rendszere

Szakgimnázium (14-19 éves korban)
• 4+1 évfolyamos modell 
• 9-12. évfolyamon közismereti képzés és szakmai képzés 60-40%-os arányban
• 12. évfolyam végén érettségi és szakmai vizsga 1 vagy 2 szakmából
• 13. évfolyam végén szakmai vizsga szakképesítés megszerzése
• 0. évfolyamon nyelvi előkészítő vagy kéttannyelvű előkészítő évfolyam, idegennyelv órákkal

Duális képzés

Debrecenben a duális képzéssel együttműködés valósult meg a szakképzési intézmé-
nyek és a helyi vállalatok között. A duális képzési rendszer eredményeként a diákok már 
szakmai bizonyítványuk megszerzésével párhuzamosan gyakorlati tapasztalatot is sze-
reznek. A vállalatok számára biztosítottá válik munkaerőigényük megfelelő feltöltése, 
mindemellett a duális képzéssel kapcsolatban felmerült költségeiket állami támogatás-
sal és kedvezménnyel csökkenthetik.

Szakközépiskola (14-19 éves korban)
• 3+2 évfolyamos modell
• 9-11. évfolyamon gyakorlatközpontú szakmai képzés
• 10. évfolyamtól duális rendszerben zajlik a gyakorlati képzés, vállalkozásoknál
• 11. évfolyam végén szakmai vizsga, szakképesítés megszerzése
• 12-13. évfolyamon érettségi vizsgára való felkészítés
Felnőttoktatás (16-99 éves korban)
Iskolarendszerű szakképzés, 2. szakképesítés megszerzése 1 ill. 2 év alatt
Felnőttképzés (16 éves kortól)
• Iskolarendszeren kívüli szakképzés nem tanévben, hanem óraszámban megadva
• Átlagban 500-600 órás szakképesítések

Nyelvoktatás

Debreceni Nemzetközi Iskola

Debrecen 2019 szeptemberében indítja első nemzetközi iskoláját, melyben egy ma-
gas pedagógiai és akadémiai színvonalú, ismert és elismert nemzetközi rendszerű 
képzést nyújt külföldi és magyar diákoknak egyaránt egy professzionális, modern 
környezetben.

Oktatási modell:
• Óvodától érettségiig tartó egységes, angol nyelvű képzés
• Magasan képzett, tapasztalt nemzetközi és kiváló magyar tanárok
• A Debreceni Nemzetközi Iskola az International Baccalaureate (IB) tantervének 3 
programját tervezi kínálni, ezáltal a régióban elsőként kiérdemelve az IB Continuum 
World School címet:
 • Primary Years Programme (3-12 évesek számára)
 • Middle Years Programme (12-16 évesek számára)
 • Diploma Programme (16-18 évesek számára)

Oktatási intézmények száma

9
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Oktatási intézmények száma Debrecenben

12 400 fő

37

2016

8%

DEBRECENI EGYETEM



A Debreceni Egyetem rugalmasságának és vállalkozóbarát gondolkodásmódjának 
köszönhetően több debreceni és környékbeli céggel is együttműködik. Az Egyetem 
igény esetén lehetőséget biztosít a gazdasági szereplők számára saját munkaerő 
szükségletüknek megfelelő 7-8 kurzusból álló képzés indítására. 

A Debreceni Egyetem legfontosabb stratégiai partnerei:

TRANZIT-FOOD

ÉLELMISZERIPARI K
ft

.  

Doktori iskolák
(Összes tudományterület)

Agrártudományok
MÉK, DT

Természettudományok
TTK, DT

Műszaki tudományok
IK, MK

Gazdaságtudományok
GVK, KTK, DT

Bölcsészettudományok
BTK, ÁJK, ZK, DT

Egészségtudományok
ÁOK, EK, FOK,GFK, GYTK, NK,DT

2 080
2 220

6 594
5 600

4 430
5 100

3 099
3 700

4 621
3 700

7 277

913

9 390

Diplomát szerzettek száma összesen 2011 és 2015 között
Hallgatók száma (2016/2017 tanév I. félévében)

A Debreceni Egyetem hallgatóinak létszáma

A Debreceni Egyetem a régió legjelentősebb felsőoktatási intézménye, egyike Ma-
gyarország öt kutatóegyetemének. Az intézmény az országban a legszélesebb képzé-
si spektrumot kínálja, az egyetem közel 30 000 hallgatója jelenleg 14 karon folytatja 
tanulmányait. A Debreceni Egyetem vonzerejét többek között a színes képzési palet-
ta, a minősített oktatók magas aránya és a 25 doktori iskola adja.
A nemzetközi diákközösség rendkívül változatos, 2015-ben 101 ország csaknem 4 000 
külföldi hallgatója tanult a Debreceni Egyetemen.

Választható nyelvkurzusok: 

A diploma megszerzésének kimeneti követelményei az egyes szakokon eltérő módon 
előírják a hallgatók számára középfokú, felsőfokú vagy adott szakhoz kapcsolódó 
nyelvvizsga teljesítését.

Az Egyetem hallgatói a széles képzési palettának köszönhetően közel 21 000 meghir-
detett kurzus közül választhatnak:

 82 alapszak 74 szakirányú továbbképzési szak

 91 mesterszak 14 felsőoktatási szakképzés

  8 osztatlan képzés 40 idegennyelvű képzésLatin
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Debreceni Regionális és 
Innovációs Park

5 000

120 ha

0

200 ha

Déli Ipari Park Nyugati Ipari Park

1 300

31 ha

Daniella Ipari Park

200

4 ha

Debreceni Science Park

1 500

21 ha

Debreceni Logisztikai
Központ és Ipari Park

818

28 ha

Ipari parkok

„A” kategóriás irodák Irodafejlesztések 2017-2018 Ingatlanfejlesztők

National Instruments, FAG,
RR Donnelley, FlexiForce,

Richter Gedeon

elérhető 2018-tól
ideális gyártó és logisztikai 

tevékenységekhez

Baromfiudvar 2002, 
ZOLEND, J&J

IT Services Hungary 
(T-Systems), Thyssenkrupp

Delog, Trans-Sped, Róna Dohány-
feldolgozó Kft. Family Frost, VKS 

Ungarn, Sváb Gastro

Referenciák: IT Services Hungary; Na-
tional Instruments raktárépület; Tesco 
Extra Bevásárlóközpont; KOMAR Textil 
Kft. gyára; Nagyerdei Stadion; In Vitro 
Diagnosztikai Tömb Debreceni Egye-
tem campus

Referenciák: Richter Nyrt. DBP Energi-
aközpont-épület, TEVA Zrt. Generikus 
K+F Igazgatósági épület, Fedett Váro-
si Sportuszoda, Hotel Lycium, Kölcsey 
Konferencia Központ, MODEM, Főnix 
rendezvénycsarnok, National Instru-
ments gyár 

Referenciák: Coca-Cola Logisztikai 
Központ; RR Donnelley nyomdaipari 
üzem; FlexiForce fémipari üzem; Üzleti 
Inkubátorház; POPZ Európai Gyártó és 
Logisztikai Központja

eKözig, Evopro, IPTECH

8 000 m2

Lion O�ce
Center

3

4 000 m2

Főnix

1

13 657 m2

ITSH

4

4 800 m2

Vár utcai
iroda

2

22 000 m2

Forest O�ces

5

4 800 m2

Science Park

6

HUNÉP Kft. KEVIÉP Kft. XANGA CSOPORT 

KIÉPÜLT ÜZLETI INFRASTRUKTÚRA

6 000 m2

Lion O�ce
Center

8

4 550 m2

KELETTERV

7
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„Az év ipari parkja” HIPA 2016

KIÉPÜLT ÜZLETI INFRASTRUKTÚRA



LOGISZTIKAI 
SZOLGÁLTATÁSOK



Debrecen elhelyezkedését tekintve kitűnő adottságokkal és kiépült közlekedési infra-
struktúrával rendelkezik. Ezt kiegészítve a városban elérhetőek teljes körű raktározási és 
logisztikai szolgáltatások érhetőek el a három közlekedési ágazat (légi, közúti és vasúti) 
összekapcsolásával.

XANGA csoport - Debrecen Airport Terminal
 • Tömegáru (kő, kavics, gabona stb.) átrakási lehetőség • Konténerek depózása
 • Közúti elő- és utófutás, ütemezett kiszállítás  • Vasút-közút átrakás
 • Normál és speciális, hűtő-, tartály-, nyitott konténerek • Cross-docking
 • Daruzható félpótkocsik és csereszekrények kezelése • Import/export vámkezelés
 • Vámáru érkeztetés, továbbítás, egyéb vámtechnikai műveletek

DELOG Logisztikai Központ és Ipari Park Kft./ Trans-Sped
 Back-office szolgáltatások:
 •  számlázás-könyvelés, HR, IT  • marketingkommunikáció
 • beruházás-előkészítés és lebonyolítás  • pályázatkezelés

Raktározási és logisztikai szolgáltatások:
 • Raktározás    • Import/export vámkezelés
 • Közúti, tengeri és légi szállítmányozás • Konténeres szállítmányozás
 • Értéknövelő logisztikai szolgáltatások (csomagolás, egységrakomány-képzés, komissiózás, 
         csomagolás, címkézés, zsugorfóliázás)
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DEBRECEN KIEMELKEDŐ 
GAZDASÁGI SZEREPLŐI



Szabó Miklós, 
a Tranzit-Food Kft. alapítója:

“Debreceniként Debrecenben tudunk 
gondolkodni, fejlődni, sikereket elérni.”

Rory Carrick,
a Flowserve Corporation alelnöke:

„Magasan képzett és motivált munkaerőt találtunk Debrecenben; a város-
vezetés  befektetőbarát és támogató hozzáállása segített SSC központunk 

kialakításában.”

Egészségipar Nemzetközi üzleti szolgáltatások Élelmiszeripar

TRANZIT-FOOD

ÉLELMISZERIPARI K
ft

.  

Bogsch Erik, 
a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója:

„Debrecen városa nemcsak megfelelő helyszínt, hanem 
megfelelő szakmai hátteret ad a Richter számára.”

17
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DEBRECEN KIEMELKEDŐ 
GAZDASÁGI SZEREPLŐI



Nagy Elemér 
a Tu-Plast Kft. ügyvezető igazgatója:

„A gyártástechnológiánk kiszolgálásához magasan képzett, idegen 
nyelveket beszélő munkatársak szükségesek, melyhez a város oktatá-

si intézményei utánpótlást biztosítanak.”

Ábrahám László, 
az NI Hungary Kft. ügyvezetője:

„Büszkék vagyunk arra, hogy érdemben járulunk hozzá Debrecen gazdaságának 
erősítéséhez munkahelyteremtő képességünkkel és magyar beszállítói bázisunkkal.”

Elektronikai- és gépipar Nyomda- és műanyagipar
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STARTUP ÖKOSZISZTÉMA Debrecenben folyamatos fejlő-
dést mutat a startup világ, és a 
kapcsolódó kezdeményezések 
eredményeképpen több sikeres 
cég is létrejött. 

Olyan közösségek alakultak, mint 
a DebTech, mely a debreceni IT 
és startupok iránt érdeklődőket 
fogja össze. Létrejött a Debreceni 
Startup Kerekasztal is, melynek 
havi ülésein lehetőséget kapnak 
a startup cégek vezetői, hogy 
megvitassák a közösség érdekét 
szolgáló célokat. 

Az életképes ötletek támogatá-
sára jött létre az !gen Debrecen 
innovátor, startupper és társadal-
mi vállalkozó képzés, mely men-
torprogrammal és inkubációval 
segíti résztvevőit. A kreatív és ins-
piráló környezetet pedig a város 
első coworking irodái, a Debrecen 
HUB és az Xponential Coworking 
biztosítják.



Glulu http://www.glulu.hu
A Glulu - gluténmentes pékmanufaktúra saját fejlesztésű, 
cirok alapú lisztkeverékekből készíti friss, glutén- és egyéb 
allergénmentes pék és cukrász termékeit. A kiváló minőségű 
alapanyagok és a kézműves technika teszi különlegessé a ré-
gió egyetlen gluténmentes pékségét.

Optimonk https://www.optimonk.hu
Az OptiMonk 2014-ben jött létre azzal a céllal, hogy egy olyan 
online marketing eszközt adjon a weboldalak/webáruházak 
üzemeltetőinek kezébe, amelynek segítségével a vásárlás 
vagy feliratkozás nélkül távozó látogatók érdeklődőkké vagy 
hírlevél feliratkozókká formálhatóak egy személyre szabott, 
tökéletesen időzített üzenet segítségével.

Prelife http://www.prelifemed.com/hu
A Prelife Kft. fejlesztésének célja a mesterséges megtermékenyí-
tés hatékonyságának a javítása molekuláris biológiai módszerek-
kel. A termék a klinikai validálás fázisában van és segítségével a 
klinikus személyre szabhatja az embrió beültetési protokollt.

RF Anatomy http://rfanatomy.com
Az RF Anatomy csapat célja, hogy az anatómia tanulást köny-
nyebbé, hatékonyabbá és olcsóbbá tegye nemcsak az orvostan-
hallgatók, hanem a többi egészségügyi területen tevékenykedő 
hallgatók számára. A csapat jelenleg online közösségi anatómia 
atlaszt fejleszt, amit alig fél év alatt 10 000-en töltöttek le és az 
RF Anatomynak már 138 országból vannak aktív felhasználói.

Syncee https://www.syncee.io
A Syncee egy felhő alapú, e-kereskedelmi adatszinkronizáló 
rendszer. Segítségével automatizálhatóak a webáruház tu-
lajdonosok idejét felemésztő tevékenységek: a webáruház 
termékekkel való feltöltése, frissítése, naprakészen tartása. A 
szoftverrel idő és pénz takarítható meg, illetve programozó 
bevonására sincs szükség.

Shoprenter https://www.shoprenter.hu
A teljes körű webáruház rendszert nyújtó ShopRenter 2011-
ben alakult azzal a céllal, hogy segítsen a magyar kis- és 
középvállalatoknak kihasználni az elektronikus kereskede-
lemben lévő óriási lehetőségeket. A ShopRenter jelenleg 
több mint 2000 aktív webáruház informatikai és marketing 
hátterét biztosítja, így élő bizonyítéka annak, hogy egy induló 
startup hogyan válhat pár év alatt saját iparágában megha-
tározó tényezővé.

Slamby https://www.slamby.com
A Slamby három éve működő információ technológiai startup 
cég a BigData területén, amely nyelvfüggetlen szövegfeldol-
gozó megoldásokat készít és értékesít nemzetközi piacon. 
Termékei leggyakoribb felhasználása az automatikus kateg-
orizálás, termékadatbázis újrakategorizálása, többszörösen 
megjelenő termékek kiszűrése, keresőgép kategorizálás, 
hasonló termék javaslatok és CV-álláspozíciók összepárosí-
tása. Mindemellett a Slamby nyitott minden olyan kihívásra, 
amellyel az ügyfelei adatfeldolgozási problémáira tud megol-
dásokat kifejleszteni.

Vitrolink http://vitrolink.cloudapp.net
A Vitrolink Kft. egy innovatív biotech cég, amelynek fókuszá-
ban digitális patológiai megoldások fejlesztése és forgalma-
zása áll oktatási és diagnosztikai céllal. A cél olyan gyors és 
automatizált szövetminta analizáló megoldás megalkotása, 
ami a biológiai események megfigyelésével támogatja az on-
kológiai döntéshozatalt.

Xeropan http://xeropan.com/hu
A Xeropan a nyelvtanulás könnyítése céljából alkotott egy 
olyan eszközt, amely kommunikál az emberekkel. Nagyon 
vizuális, intuitív, egy olyan eszköz, amivel az emberek élvezik 
a nyelvtanulást.

Xpontential
Az Xponential Coworking költséghatékony irodabérleti meg-
oldást nyújt Debrecen belvárosában. Rugalmasan bérelhető 
munkaállomások, meeting room és 34 fős rendezvényterem áll 
rendelkezésre, valamint teljesen felszerelt, inspiratív hangulatú 
közösségi iroda 340 m²-en, kávézóval és szabadtéri terasszal.

Singularity Debrecen
Az Xponential Coworking irodában található SingularityU 
Debrecen Chapter a nagynevű szilícium-völgyi intézményhez 
csatlakozva elősegíti a vállalati, tudományos, pénzügyi és 
startup vezetők új generációjának összekapcsolását és okta-
tását, akik törekszenek az exponenciálisan fejlődő technoló-
giák megértésére és alkalmazására.

Debrecen HUB
A vállalkozókat térrel, tudással, társakkal támogató, otthonos 
közösségi iroda Debrecenben. 
TÉR – inspiráló környezet a kimozduláshoz, kis csoportos ta-
lálkozókhoz, tréningekhez
TUDÁS – tanuló műhelyek a vállalkozói én megismeréséhez, 
fejlesztéséhez
TÁRSAK – programok egymástól tanuláshoz, alkotáshoz, 
együttműködéshez

DOD Meetup
A Developers of Debrecen (DOD) Meetup célja a Debrecenben 
és környékén élő, programozással foglalkozó szakemberek, 
valamint a programozás iránt érdeklődők összekapcsolása a 
debreceni cégekkel, cégvezetőkkel. Emellett a DOD kiemelt 
célkitűzése a programozás minél szélesebb körű elterjesztése, 
közösségi tanulási programok szervezése, figyelembe véve a 
Debrecenben kialakulóban lévő Startup ökoszisztéma igényeit.

prelife
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TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK



Magyarország kormánya és Debrecen város vezetése elkötelezett ab-
ban, hogy vállalkozó- és befektetőbarát üzleti környezetet alakítson ki, 
és támogassa a helyben működő vállalatok versenyképességét. Ennek 
megfelelően a Debrecenbe települő és itt munkahelyeket létrehozó vál-

lalkozások sokféle kedvezményben és támogatásban részesülhetnek, a 
befektetés volumenének, illetve a létrehozott új munkahelyek számá-
nak függvényében. Az elérhető maximális támogatásintenzitás 50%, 
ami az Európai Unióban a legmagasabb érték.

támogatási
intenzitás

50%

-ig

Helyi támogatások

Állami támogatások

VIP státusz Integráció segítése Duális képzési programRugalmas tömegközlekedésEgyéb támogatás

pénzügyi
támogatás

pénzügyi
támogatás

Tanműhely-létesítési
támogatás

Adókedvezmények
Fejlesztési adókedvezmény 
Szociálisadó-kedvezmény

Képzési támogatás

EU által társfinanszírozott 
támogatás

Foglalkoztatási Paktum
K+F adókedvezmény

Hazai közvetlen támogatások
Egyedi kormánydöntéssel

Helyi beruházásösztönzési 
támogatás

adó-
kedvezmény

adó-
kedvezmény
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ÉLHETŐ VÁROS



700-1200
EUR/m2

400-500
EUR/m2/hó

500-700
EUR/m2/hó

Ingatlan Kultúra és sport Szolgáltatás

Vásárlás

Lakás bérlés  (80-100 m²)

Ház bérlés  (80-100 m²)

Szállodai férőhely

4500

890

Egészségügyi szolgáltató

40

80 km

Bicikliút

42

Városi szolgáltatás

Tömegközlekedési vonal

›20

38

8

Étterem

Bevásárlóközpont

EXPAT
CLUB

Külföldiek DebrecenbenVilágversenyek Debrecenben
(2001-2016)

Gasztronómiai és kulturális fesztivál
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BEFEKTETÉSÖSZTÖNZÉS



Közép- és Kelet-Európai Üzleti 
Szolgáltatások Díjai
Debrecen a 2017-es év feltörekvő városa

   Döntéshozatali fázis  Megvalósítási fázis  Működési fázis

EDC Debrecen Nonprofit Kft.
4031 Debrecen, Széchenyi u. 31.   
invest.debrecen.hu    
investment@edc.debrecen.hu
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• adat, információ szolgáltatása

• üzleti delegáció fogadása

• ipari parkok, irodák ajánlása

• engedélyeztetés koordinálása

• kivitelezők közvetítése

• határidők betartása

• munkáltatói márkaépítés

• együttműködés oktatási intézményekkel

• kapcsolattartás HR cégekkel

Segítjük Önt a teljes befektetési időszakban, az adatgyűjtéstől az utógondozásig:



Kapcsolatok
Debrecen Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatala
Régi Városháza 
4024 Debrecen, Piac utca 20. 
+36 52 511-400
www.debrecen.hu 
kabinet@ph.debrecen.hu

Debreceni Egyetem 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 
+36 52 512-900
www.unideb.hu 
info@unideb.hu

Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 
+36 52 500-710
www.hbkik.hu 
hbkik@hbkik.hu

EDC Debrecen  
4031 Széchenyi utca 31. 
edc.debrecen.hu
info@edc.debrecen.hu

Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA)
1055 Budapest, Honvéd utca 20. 
+36 1 872-6520
www.hipa.hu 
info@hipa.hu

Források:
Központi Statisztikai Hivatal honlapja: https://www.ksh.hu/
Debreceni Egyetem (2016): Minden a számok tükrében: Az egyetemről, https://www.atomki.hu/
EDC Debrecen saját kutatás
HIPA (2016): Aktuális támogatási információk

LGM Produkció

Európai Szociális
Alap


