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A DEBRECENI REFORMATUS HITTUDOMANYI EGYETEM
ALAPiTO OKIRATA

(2015. november 10.)

I. BEVEZET6 RENDELKEZf SEK

Az 1538 6ta mrikdd6 Debreceni Reform6tus Koll6gium lelkdszk6pz6ssel foglalkoz6
fels6oktatasi tagozata a Magyarorsz6gi Reform6tus Egyhaz egyik leg6sibb intdzm6nye, amely
aXX. sziuad elej6n a B6lcs6sz- 6s Jogakad6mia mellett harmadik akad6miai tagozatak6nt,

nagy szerepet jetszott a Debreceni Egyetem megalakul6s6ban.

A Debreceni Reform6tus Hittudomiinyi Egyetem az 1912.6vi XXXVI. tdrvdnycikkel alapitott
Debreceni Magyar Kir6lyi Tudomrinyegyetem, k6s6bb Debreceni Magyar Ki16lyi Tisza Istviin
Tudom6nyegyetem, majd Debreceni Tudomdnyegyetem Reformiitus Hittudomanyi Kar6nak
jogut6dja, a MagyarorszAgi Reform6tus Egyh6z 6n6116 jogi szemdlyisdgi felsooktatrisi

int6zm6nye.
A DRHE 1950-t61, a Debreceni Tudom6nyegyetem szdtviiasztAs6t6l, Debreceni Reform6tus

Teol6giai Akaddmia ndven mtik6dcitt. Egyetemi jelleg6t - ius promovendi tdrv6nyes
gyakorlds6val - folyamatosan megtartotta, s ezt az Orszaggyiil6s az 1990. dvi XXIII. tv. 5. $-a
alapj6n hozott 30/1990. 0ll. 21.) OGY hatiirozat6val hivatalosan elismerte ds meger6sitette.

A Debreceni Reform6tus Kol16gium alapitris6t6l kezd<idoen k6pzett reform6tus tanit6kat. Ez a

folyamat a reform6tus tanit6kdpz<i intdzetek 6llamosit6s6val megszakadt. A Tiszrintrili
Reformritus Egyh6zkeriilet a Magyarorsz6gi Reformiitus Egyhin ds a Magyar Allam kdzdtt
1993. januar 5-6n ldtrej 6tt megAllapodas alapj rin a Kdlcsey Ferenc Reform6tus Tanit6k6pz6

F6iskola 1993. jrilius l-tbl az egyhazkeriilet fenntart6s6ba keriilt'
A Tiszrintuli Reformdtus Egyhr2keriilet Tandcsa 712010. 03.19. ET sz. hatdrozat6ban d<int6tt

a Kdlcsey Ferenc Reformatus Tanit6k6pz6 F6iskokinak a Debreceni Reformftus

Hittudomanyi Egyetem szervezet6be a fels6oktatAsr6l sz6l6 2005. 6vi CXXXIX. tv. 36. $ (9)

bekezd6se szerinti beolvad6s6r6l. A Magyarorsz6gi Reform6tus EgyhLz zsinata (Zs.-

83i2010.06.04.) sz. hatfuozattlal a kdt int6zm6ny beolvad6ssal t6rt6n6 integr6ci6j6hoz a

Magyarorsz6gi Reform6tus Egyh6z felsooktat6si int6zm6nyeir6l sz6l6 2007. 6vi III. tv. 2. $

(5) bekezd6se szerint sziiks6ges egyetdrtds6t kifejezte, €s azt ilvahagyla. Az oktat6si Hivatal

OF-FHF/329/712011. sz. 2011. m6jus 5-dn kelt €s 2011. mdjus 25-6n jogerore emelkedett

hatfirozat|val a K6lcsey Ferenc Reform6tus Tanit6k6pz6 F6iskola mrikdd6si enged6lydt a

f<jiskola 6llami elismer6sdnek visszavon6sdr6l rendelkez6 tdrv6ny hatiilybal6pdsnek napj6val

- visszavonta, 6s a Debreceni Reform6tus Hittudomanyi Egyetem szamfua tij miikdddsi

engeddll.t adott ki. Az orsz6ggyrit6s az egyes gazdas|gi t6rv6nyek m6dosit6s6r6l sz6l6 201 1 .

6vi XCVI. tv. 42. g-ban int6zkedett a Kdlcsey Ferenc Reform6tus Tanit6k6pzS F6iskol6nak a

fels6oktat6sr6l sz6l6 2005. 6vi GXXXIX. t<irv6ny 1. sz. mell6klet6ben a ,,Nem allami

f6iskol6k" felsorolis6b6l val6 t6rldsdr61, ds a t<irv6ny ezen rendelkezdsdt 201 1. szeptember I .

napjan ldptette hat6lyba. A lentiek alapjan a Kdlcsey Ferenc Reform6tus Tanit6k6pzo

o.t ' ot,



F<iiskol6nak a Debreceni Reformritus Hittudom6nyi Egyetem szervezet6be t6rt6no
beolvadiisiira 201 1. augusztus 31. napj6n keriilt sor.

A Tisz6ntuli Reformiitus Egyhrizkertilet, mint az int6zmdny fenntart6ja Debreceni Reformdtus
Hittudom6nyi Egyetem (a tovribbiakban: egyetem) rdszdre 2011. jrinius 17-dn 40165312011.
sziim alatt - 201 1. augusztus l-i hatdllyal - rij atapit6 okiratot adott ki. Az Oktat6si Hivatal
OH-FlFl665-412011. iigyszaiLrnri hirinyp6tldsi hat|rozatAbat az alapito okirat egyes
rendelkezdseinek m6dositdsrira hivta fel a fenntart6t. Tekintettel a fels6oktatiisr6l sz6l6 2005.
6vi CXXXIX. t6rv6ny l. sz. melldklet6nek 201l. szeptember l-i viiltoziisdra es az Oktatrisi
Hivatal OH-FIF 1665-4/201l. iigysz6mu hianyp6tl6si hatArozatitra, a Tiszdnttli Reform6tus
Egyh6zkeriilet a Debreceni Reform6tus HittudomriLnyi Egyetem r6sz6re 201 l. szeptember l-i
hat6llyal m6dositott irj alapit6 okiratot adott ki.
Az egyetem tev6kenysdg6ben v6ltoz6sok kdvetkeztek be, a fenntart6s6ban miikdd6 Debreceni
Reform6tus Hittudomdnyi Egyetem Kdlcsey Ferenc Gyakorl6 Altal6nos Iskolija fenntart6i
jog6t a Tiszanttli Reformitus Egyhrizkertilet vette irt, M egyetem a 6721 Szeged, K6lvin t6r 2.

sziim alatti telephelydt megsztintette, megsziint az egyetemnek a 4026 Debrecen, Pdterfia u. 1-

7. szitm alatti ingatlanra vonatkoz6 haszndlati joga, 6s hat6lyba l6pett a nemzeti
fels6oktat6sr6l sz6l6 201 l. 6vi CCIV. tdrvdny is. Mindezeke vriltozrisokra tekintettel a
fenntart6 az alapil6 okiratot 2014. janurir 14-6n m6dositotta. A viiltozasok nyilvdntart6sba
v6tel6re ir6nyul6 eljrinisban az OktatAsi Hivatal FF/402-4/2014. sz. hatfuozat|val hi6nyp6tlisi
felhiv6st adott ki, melynek eleget t6ve az fenntart6 az alapiti okirat 7. pontjrit 2014. m6jus 7-i
hat6llyal m6dositotta, 6s a m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe foglalta.
Az egtetem knnyvtdrdt ds kolldgiumait irintd vdltozdsok miatt a fennlortd az alapitd okiratot
2015. november )0-i hatdllyal mddositotta.

Az egyetem jogel6dei:
Debreceni Magyar Kirrilyi Tudomdnyegyetem Hittudomiinyi Kara
Debreceni Magyar Kirrilyi Tisza Istvrin Tudom6nyegyetem Hittudom6nyi Kara
Debreceni Tudom6nyegyetem Hittudom6nyi Kara
Debreceni Reformiitus Theologiai Akaddmia
Kdlcsey Ferenc Tanit6kdpz6 Foiskola
Kdlcsey Ferenc Reform6tus Tanit6k6pzo F6iskola

II. ALTALANOS RENDELKEZESEK TS AZ TCYBTEM TEVEKENYSEGEI

I Az int6zm6ny neve:

DEBRECENI REFORMATUS HITTUDOMANYI BCYOTTU

Az int6zm6ny neve angol nyelven:

Az intdzmdny neve ndmet nyelven:

Debrccen Reformed Theological University

Reformierte Theologische Universitiit Debrecen

DRIIE

1538

Az intdzm€ny rdviditett megnevezese:

2, Az egyetem alapit6s6nak 6ve:

3. Azegyetemfels6oktatasiint6zmdnyazonosit6ja:

4, Az eryetem fenntart6jrinak neve 6s cime:

Rtt2716



7. Aa eryetem alaptev6kenys6ge:

Az egyetem els6dleges c6lja reformritus lelk6szek 6s m6s egyhazi munkatdrsak kdpzese a

Magyar Reformdtus Egyhriz szitrnira. Tovdbbi feladata olyan teoligusok ds viligi
szakemberek felkdszitdse a magyar kdznevelds, a kultur6lis intdzm6nyrendszer 6s a szoci6lis
ell6t6rendszer szitmitra, akik a Magyarorsz6gi Reform6tus EgyhAz hitelveit 6s hagyomriLnyait

ismerik, azokat k6pesek hitelesen megjeleniteni, reformiitus egyhr2tags6guk esetdben pedig
kdszek ds hajland6k szakismeretiikkeI a Magyarorszigi Reform6tus Egyhiaar szol96lni.
Az egyetem mrikdddsi engeddlye, szakinditrisi engeddlyei 6s a j6vrihagyott kdpesit6si

kdvetelm6nyek szeint az akibbi k6pz6seket folyathatja nappali, esti 6s levelez<i tagozaton:

alapk6pz6st az a16hbi k6pz6si teriileteken:
- pedag6gusk6pz6s,
- tarsadalomtudomany,
- hitdleti,
- bdlcs6szettudomriny

osztatlan mesterk6pzdst az alfbbi k6pz6si teriileteken:
- hit6leti,
- pedag6gusk6pz6s

mesterk6pz6st az al6bbi k6pz6si teriileteken:
- hit6leti,
- pedag6gusk6pz6s

doktori k6pz6st az a16bbi tudom6nyteriileten:
- hittudomrinyot

szakirrinyri tovibbk6pz6st az a16bbi k6pz6si teriileteken:
- hitdleti,
- pedag6gusk6pzds,
- tarsadalomtudomii.ny,
- bcilcsdszettudom6ny

fels6oktat{si szakk6pzdst az aldbbi k6pz6si teriileten:
- tifusadalomtudom6ny

fels6fokri szakk6pz6st az al6bbi szakmacsoportokban:
- mtiv6szet,kdzmrivel6d6s,kommunik6ci6,
- szociilisszolg6ltatasok.

feln6ttk6pz6st folytat:
- a nemzeti fels6oktat6sr6l sz6l6 201I

jogk616ben.
6vi CCN. tv. 3. $ (4) bekezdds6ben biztositott

TISZANTI]LI REFoRMATUS EGYHAZKERTJLET
4026 Debrecen, K6lvin tdr 17.

5. Az eg/etem sz6khelye: 4026 Debrecen, Krilvin t6r 16.

6. Az eryetem jogilkisa: a nemzeti lels6oktat6sr6l sz6l6 201 1. 6vi CCIV. tdrv6ny I .

szriLrnir melldklet6ben megjeldlt, 6llamilag elismert, jogi szemdlyis6ggel rendelkezo, egyhdzi
egyetem.



Az 1993. 6vi LXXX. tdrvdny alapjen kiadott szakindit6si enged6lyek alapjdn kifut6
rendszerben egyetemi 6s f<iiskolai szintri alapk6pz6st, kieg6szit6 alapkdpz6st folytat. Az
egyetem a k6pz6si form6nak megfelel6 oklevelet, illetve bizonyitvdnyt ad ki.

8. Az eg/etem alaptev6kenys6g6hez kapcsol5d6 ery6b tev6kenys6gei:

Az egtetemen az eg)etemi kbnyvtdri szolgdltatdsokat a DRHE - Mardthi Gydrgt KAnyvtdra
(4026 Debrecen, Fiiviszkert u. 2.) dhal biztositja valamennyi hallgat6jdnak, ohatbjdnak ds

kutatijdnaN valamint egiittmilkddik a Tiszdntfili Reformdtus Egthdzker let
Nagtknnyvtdrdval.
Az egtetem a neveldsi ds oktatdsi munkijdnak szerves rdszdt kipezd kolldgiumi elhelyezdst a
DRHE Egtetemi Kolldgiumdnak dtmeneti sziineteldse mellett - szerzddds keretdben a
Debreceni Egtetemmel kozasen m kidtetetl Debreceni Egtetem - DRHE Kossuth Lajos III.
sz. Kolldgiumdban (4032 Debrecen, Egtetem tdr 1.) biztositja.

Az egyetem anyanyelvi 6s idegen nyelven a szaknyelvi ismeretek fejlesztdsdt biztositja.
Az egyetem ktildn szolgdltatrisok nytjt6srival hozzijard a fogyat6kkal dl6k
es6lyegyenl6s6g6nek el6mozdit6srihoz.
Az egyetem a tanit6jeldltek gyakorlati felkdszitdsdt a K6[csey Ferenc Relorm6tus Gyakorl6
Altal6nos Iskol6vat (4026 Debrecen, Hunyadi u. 17. OM azonosit6ja: 031074) kdtdtt
meg6llapod6s alapjan biztositja.

Az egtetem nyilvdnos tudomdnyos kazgiljtemdnyi feladatait a DRHE - Mardthi Gyargt
Konyvtdr ldtja el.

10. Az eryetem kieg6szit6 tev6kenys6gei:

Az egyetem - alapfeladatai ell6t6sanak s6relme n6lkiil - a gazdasigi tevdkenysdgek egysdges

agaziii osztalyozisi rendszer6r6l kiadott TEAOR 2008 szakilgazati besorol6sa szerinti akibbi

tev6kenys6geket vdgezheti :

I 8. 12. Nyomds (kiv6ve: napilap)
I 8.1 3 Nyomdai el<ik6szit6 tevdkenysdg
I 8. 14 K6nyvk6tes, kapcsol6d6 szolg6ltatiis
47.6 I Kdnl, r-kiskereskedelem
47 .62 lJjsitg-, papiriiru-kiskereskedelem
55.20 Udiildsi 6s egydb iitmeneti sz6llSshely-szol96ltatiis

55.90 Egy6b sz6ll6shely-szolg6ltat6s
58.1 I K6nyvkiad6s
58.14 Foly6irat, id6szaki kiadv6ny kiadtisa

58.19 Egy6b kiad6i tev6kenysdg
58.29 Egy6b szoftverkiadris

A k6pz6sekhez kapcsol6d6 tudomriny,tertileteken az egyetem alap-, alkalmazott ds kis6rleti
kutatiist 6s fejlesztdst, valamint oktatest segito kutatiist v6gez.
Az egyetem oktates 6s a kutatris szinvonalas elletesdhoz sziiks6ges nemzetkozi kapcsolatokat
dpit ki. azokat lejlesai ds ripolja.
Az egyetem k6pzdsi tertiletein a hallgat6k r6sz6re tankdnyv- 6s jegyzetell6trist, kdnyrtriri 6s

informatikai szolg6ltat6st, kolldgiumi elhelyez6st, kultur6lis ds sportoliisi lehetos6get nyrijt.

9. Az egyetem ktizgyiijtem6nyi 6s ktizmiivel6d6si tev6kenys6ge:



59. I 1 Film-, video-, televizi6mrisor-gy6rt6s
59.20 Hangfelv6tel k6szit6se, kiad6sa
60.10 R6di6mtsor-szolg6ltatiis
60.20 Televizi6miisor 6sszeiillit6sa, szolgiiltatiisa
62.01 Szimit6g6pes pro gramoziis
62.02 Inform6ci6technol6giai szaktan6csad6s
62.09 Egy6b informrlci6technol6giai szolg6ltatis
63. I 1 Adatfeldolgozds, web-hoszting szolgiiltat6s
63.99 M.n.s. egy6b informici6s szolg6ltatds
68.20 Sajrit tulajdonri, b6relt ingatlan b6rbead6sa, iizemeltet6se
72.20 T irsadalomtudomdnyi, humdn kulatds, fejleszt6s
74.30 Forditris, tolm6csoliis
82. I I 0sszetett adminisztrativ szolgriltatris
82.19 F6nym6sol6s, egydb irodai szolgAltat6s
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutat6 szervez6se
85.59 Mrishov6 nem sorolt egydb oktat6s
93. 1 9 Egydb sporttev6kenys6g

III. AZ EGYETEM MUKODESE

l. Az egyetem szervezeti tagokisa:

Az egyetem oktatdsi ds tudomiinyos kutatasi tev6kenys6gdt intdzet 6s tansz6k szervezeti

egys€gekben val6sitja meg. Az int6zeti-tansz6ki rendszer rdszletes leirilsitt az egyetem

szervezeti 6s mtik6d6si szabtiyzata tarlalmazza. A szervezeti ds mtikdddsi szab6lyzat - illetve
annak m6dosit6sa - a fenntart6 j6v6hagy6sdval l6p hat6lyba.

2. Az egtetem vezet6 testiiletei 6s vezet6je:

Az egyetem vezet6 testtilete a ddnt6si, javaslattdteli, v6lem6nyez6 6s ellen6rzdsi joggal

felruhr2ott szendtus. Miik6d6s6nek szabrilyait a felsooktatiisr6l sz6l6 6llami ds egyhr2i

tdrvdnyek, jelen alapit6 okirat,6s az egyetem szervezeti 6s mtkdd6si szabAlyzata tartalmazza.

Az egyetem vezet6je ds kdpvisel<ije a rektor. A rektor munkriltat6i, kdtelezetts6gv6llaliisr €s

utalviinyoz6si jogkordt, valamint egy6b hat6sk6reit a fels6oktatesi ttirv6nyek, jelen alapit6

okirat 6s az egyetem szervezeti 6s mtik6d6si szabAlyzata szeint gyakorolja.

3. Az eryetem gazd6lkoddsi jogkiire:

Az egyetem a Tisz6ntirli Reform6tus Egyhriakeriilet 6s Debreceni Reformiitus Koll6gium

t6bbi int6zmdny6vel egyiitt kdz6s ad6sziiLrnmal, p6nzint6zeti sziiLrnlasz6mmal mtikddik,

ugyanakkor a fenntart6 6ltat j6vrihagyott 6nril16 kdltsdgvet6ssel rendelkezik.

A j6vahagyott kdlts6gvetes keret6n beltil az egyetem dniill6an gazd6lkodik. A gazddlkodiissal

6sszeliigg6 jogositv6nyokat a rektor gyakorolja a szen6tus vdlemdny6nek

figyelembev6teldvel.
Az egyetem gazdasAgi igazgat6i feladatait a fenntart6 gazdasdgi igazgat6ja lt*ia el.

4. Az eryetem rendelkez6s6re bocsdtott ingatlanvaryon



A fenntart6 ingyenesen biztositja az ingatlan-nyilvdntartdsba a Debreceni Reform6tus
Kolldgium tulajdonak6nt bejegyzetl alibbi ingatlanok - m6s egyhdzkertleti fenntart6sri
intdzmdnyekkel kdz6s - haszn6latrit:

4026 Debrecen, K6lvin t6r 16,

4026 Debrecen, Blahdnd u. 15.

4026 Debrecen, F vdszkert u. 2.

8324 hrsz.
8480 hrsz.
8320 hrsz.
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5. A varyon feletti rendelkez6s joga:

Az egyetem rendelkez6s6re bocs6tott ingatlanok lelett - a mindenkor hat6lyos 6llami 6s

egyhazi jogszabAlyok keretei k6z6tt - a fenntart6 jogosult rendelkezni.
Az egyetem leltar6ban nyilvdntartott vagyontargyakkal val6 gazddlkod6sra 6s azok
selejtez6sdre - a fenntart6 6ltal megszabott keretek k<jzdtt - az egyetem jogosult.

Az eryetem felvehet6 maximrilis hallgat6i l6tsz{ma: 1700 f6.

Az int6zm6nyre vonatkoz6 jogszab{lyok:

8. Hatilyba l6ptet6 rendelkez6s

Jelen mddositdsokkal egtsiges szerkezetbe foglalat alapitd okiratot a Tiszdnt li Reformdtus
Egthdzkerillet Elnaksdge \/'..../2015.11. 10. sz. hatdrozatdval adja ki, ds 2015. november 10.

napjdn ldpteti hatdlyba. Ezzel egidejfrleg a Debreceni Reformdtus Hittudomdnyi Egtetem
2015. mdjus 7-dn kelt 401007/l/2014. sz. alapitd okirata hatdlytit veszti.

Debrecen, 2015. november 10. napjdn

. Fekete

LtnC,tL

Kdrotl-.

I
l.

ptispdk
Dr. Adorjdn 'ztriv

JUgo k

A jelen alapit6 okiratban nem szab6lyozott k6rddsekben a hat6lyos 6llami 6s egyhrizi
jogszab6lyokat, igy els6sorban a lelkiismereti 6s vallisszabads6g jog6r6l, valamint az

egyhiuak, val[isfelekezetek 6s valkisi kdzdss6gek jog6ll6s6r6l sz616 201 1. 6vi CCVI. tdrv6ny,
a nemzeti fels6oktat6sr6l sz6l6 201l. 6vi CCN. tdrvdny, a Magtarorszlrgi Reformdtus
Eg,thdz fels1oktatdsdrdl szdl6 201 4. dvi V. tdrviny el6ir6sait, a Magyarorsz6gi Reformritus
Egyhiz Zsinatinak az egyetemre vonatkoz6 hat rozatait, valamint az alapit6 okiratban ds a

szervezeti 6s mrikdd6si szabiiyzatban meghatarozott k6rben a fenntart6 a Tiszdntfli
Reform6tus Egyhazkeriilet rendelkez6seit kell alkalmazni.
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