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A Tiszántúli Református Egyházkerület Elnöksége, mint a Debreceni Református 

Hittudományi Egyetem fenntartója a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény (a folytatásban: Nftv.) 37. (3) bekezdése alapján 

 

 

nyilvános pályázatot hirdet 

a Debreceni Református Hittudományi Egyetem  

rektori megbízatásának  

ellátására. 

 

 

A megbízás 2023. augusztus 1-jétől 2026. július 31-éig terjedő 3 (három) éves, 

határozott időtartamra szól. 

 

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények: 

 

A pályázónak meg kell felelnie azoknak a követelményeknek, és alkalmasnak kell 

lennie azoknak a feladatoknak az ellátására, amelyeket a Debreceni Református 

Hittudományi Egyetem (a továbbiakban: DRHE) Alapító Okirata, az Nftv. és a MRE 

Zsinatának rendelkezései és felhatalmazásai alapján a DRHE intézményi Szervezeti és 

Működési Szabályzata (a folytatásban: SzMSz) és mellékletei a rektor számára 

meghatároznak. 

 A rektor feladata a DRHE vezetése és képviselete oly módon, hogy megvalósuljon a 

református hagyományoknak megfelelő, differenciált, többszintű, széles bázisú, magas 

színvonalú oktatás. 

 A DRHE rektora az egyetem teljes munkaidőben foglalkoztatott, református 

egyháztagsággal rendelkező egyetemi tanára lehet, vagy olyan egyetemi tanári 

kinevezéssel rendelkező külső pályázó, aki esetében a rektori megbízás egyben a 

DRHE-n a pályázó szakjának megfelelő tanszéken egyetemi tanári alkalmazást is 

jelent.  

  

A pályázónak rendelkeznie kell  

- olyan egyetemi tanári kinevezéssel, mely nem egy adott felsőoktatási 

intézménybe szól; 

- a DRHE képzési portfóliójában hasznosítható tudományos fokozattal és oktatói 

tapasztalattal; 

- felsőoktatási vezetési, szervezési és gazdálkodási tapasztalattal és gyakorlattal;  

- angol és/vagy német nyelvtudással.  

 

A rektor személyével szemben az Nftv. 13. § (5) bekezdésében rögzített további 

követelményeket az Nftv. 92. § (6) bekezdés bc) pontjának felhatalmazása alapján – 

SzMSz-ébe foglalt eltérő rendelkezése értelmében – a DRHE és fenntartója a rektor 

megválasztása során nem érvényesíti. 

 

A pályázatnak az alábbiakat kell minimálisan tartalmaznia: a pályázó 

- jelenlegi munkahelyének, munkakörének, beosztásának megnevezését; 
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- eddigi szakmai, oktató-, nevelő- és kutatómunkájának szöveges bemutatását; 

- felsőoktatási vezetői, szervezési tevékenységének, tapasztalatainak bemutatását; 

- nyelvismeretének megjelölését;  

- a rektori ciklusra kiterjedő, az intézmény hatályos intézményfejlesztési tervéhez 

igazodó programját a DRHE működésére, működtetésére, képzési és kutatási 

tevékenységére, minőségfejlesztésére vonatkozóan; 

- a DRHE vezetésével kapcsolatos terveit, ezen belül a rektorhelyettesek számára 

és feladatköreire vonatkozó javaslatát, valamint a vezetéssel kapcsolatos 

terveinek megvalósítására vonatkozó elképzeléseit. 

 

A pályázathoz a pályázónak az alábbi dokumentumokat kell mellékelnie: 

- szakmai önéletrajzát; 

- egyetemi diplomájának/diplomáinak, tudományos minősítő okleveleinek 

másolatát, külső pályázó esetén hiteles másolatát; 

- egyetemi tanári kinevezésének másolatát, külső pályázó esetén hiteles 

másolatát; 

- református egyháztagságot igazoló lelkészi igazolást; 

- az utóbbi 10 év általa legfontosabbnak ítélt tudományos közleményeinek 

jegyzékét; 

- tudományos közleményeinek az MTMT2 adatbázisból letöltött teljes jegyzékét 

és összesítő táblázatát; 

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát (külső pályázó esetében); 

- írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a rektornak a DRHE szabályzataiban rögzített 

kötelességeit, valamint a DRHE Etikai kódexében a vezetőkkel szemben 

támasztott etikai elvárásokat ismeri, és azokat megbízása esetén magára nézve 

kötelezőnek fogadja el, rektori megbízatása alatt pedig törekedni fog a DRHE 

református szellemiségének erősítésére, a keresztyén életszemlélet és a 

református tanítás átélésére és megvalósítására, a hallgatókkal való megismer-

tetésére és megszerettetésére egész vezetői tevékenységében, különösen pedig a 

nevelésben; 

- a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát ahhoz, hogy pályázatát a DRHE SzMSz-

ében megjelölt személyek és testületek megismerhetik; 

- minden olyan dokumentumot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása 

szempontjából fontosnak tart. 

 

A pályázatot mellékleteivel együtt, két nyomtatott példányban és elektronikus úton, a 

tiszantul@reformatus.hu e-mail címen keresztül kell benyújtani. A mellékelt okiratok 

esetében elegendő egy hiteles és egy egyszerű másolat csatolása. 

 

A pályázat benyújtásának helye: 

Tiszántúli Református Egyházkerület Püspöki Hivatal 

4026 Debrecen, Kálvin tér 17. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati hirdetmény a DRHE honlapján 

(www.drhe.hu) megjelenésétől számított 30. nap. 

 

http://www.drhe.hu/
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A borítékon fel kell tüntetni: 

„Pályázat a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektori megbízatására” 

 

A pályázati kiírás közzétételének helye: www.drhe.hu 

 

A pályázat szenátusi elbírálásának határideje: 2023. április 30. 

 

A pályázati eljárás lefolytatása és a benyújtott pályázat elbírálása az Nftv., valamint a 

DRHE  Szervezeti és Működési Szabályzata és Foglalkoztatási Követelményrendszere 

szabályainak alkalmazásával történik. 

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást Elekes Nóra, a DRHE főtitkára (e-

mail: fotitkar@drhe.hu, tel: 52/518-591) ad.  

 

 

Debrecen, 2023. február 28. 

 

 

A Tiszántúli Református Egyházkerület Elnöksége 

 

 

 

…………………………     …………………….. 

Dr. Fekete Károly s.k.        Dr. Molnár János s.k. 

          püspök                        főgondnok 


