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Az intézmény története 

 

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem az 1538 óta működő Debreceni Református 

Kollégium tagintézményeként a hittudományok és az egyházi értelmiségképzés egyik meghatározó, 

magyarországi központja.  

A 16. század derekára reformátussá vált Tiszántúl egyházi központja Debrecen lett, a régió lelkész- 

és tanítóképzésének feladatát pedig a város iskolája látta el. Nyugat-európai egyetemeket megjárt 

tanárainak, kiterjedt vidéki iskolahálózatának, valamint a város és az erdélyi fejedelmek 

támogatásának köszönhetően a Kollégium a 17. századra országos jelentőségű intézménnyé vált. A 

Kollégium a szegények iskolájaként biztosította az alsóbb társadalmi rétegek művelődését, 

támogatta társadalmi felemelkedését; egykori diákjai között jeles tudósok és tudományszervezők 

mellett ott találjuk a magyar művelődéstörténet számos meghatározó jelentőségű személyiségét, 

költőjét, íróját, gondolkodóját.  

Az akadémai lelkészképzés, a tanszékek számának fokozatos emelkedése mellett, 1820ban ötéves 

képzéssé bővült: a két évfolyamos teológiai szakképzés egy hároméves filozófiai, alapozó tagozatra 

épült. 

Az 1850-es évekig visszanyúló előzmények után a Kollégium fenntartója, a Tiszántúli Református 

Egyházkerület 1892-ben határozta el, hogy külön tanári karral és dékán vezetése alatt egy önálló 

jogakadémiát is felállít. A teológiai és jogi akadémia egészen 1912-ig, az állami egyetem 

megalakulásáig fennmaradt. A tanítóképzés 1855-ben vált külön a lelkészképzéstől, majd 1959-től 

egy új, állami fenntartású intézmény keretei között folyt tovább. A tanítóképző intézet 1976-ban 

főiskolai rangot kapott, 1990-ben pedig fölvette a Kollégium egykori diákja, Kölcsey Ferenc nevét. 

A főiskola 1993-ban került vissza a Tiszántúli Református Egyházkerület fenntartásába, majd 2012-

ben beolvadt a Debreceni Református Hittudományi Egyetembe. Debrecenben ezzel a tanítóképzés 

visszatért a Kollégium keretei közé.  

A Debrecenben 1912-ben megalapított állami egyetem (ma: Debreceni Egyetem) a Református 

Kollégium akadémiai tagozataiból szerveződött, és központi épületének megépítéséig, 1932-ig 

helyileg is a Kollégiumban került elhelyezésre. A teológiai akadémia az állami egyetem egyik karává 

alakult, és 1932-ben a Kollégiumból át is költözött az egyetem épületébe. Innen 1949-ben, a 

kommunista államhatalom nyomására költözött vissza a Református Kollégiumba, majd 1950-ben 

kivált a Debreceni Egyetemből, és Debreceni Református Theologiai Akadémia néven ismét önálló, 

egyházi fenntartású intézménnyé vált. Az Akadémia – doktoráltatási jogának és történelmi 

előzményeinek megfelelően – egyetemi rangú felsőoktatási intézmény maradhatott, 1993 óta 

pedig, mint államilag elismert és akkreditált, egyházi fenntartású egyetem, Debreceni Református 

Hittudományi Egyetem (DRHE) név alatt működik tovább.  

  



 

Az intézmény általános jellemzői 

 

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem – az 1538 óta folyamatosan működő Debreceni 

Református Kollégium intézményhálózatának részeként – a Tiszántúli Református Egyházkerület 

által fenntartott és a Magyar Református Egyház szolgálatában álló oktató, nevelő és 

tudományművelő intézmény. Küldetése Jézus Krisztus elhívásán alapul, aki szolgálatába hívja és 

munkába állítja az övéit.  

Egyetemünk tanbeli kérdésekben a Szentírás alapján áll, önmagára nézve kötelezőnek 

ismeri el a Magyarországi Református Egyház hitvallásait, Alkotmányát, törvényeit és zsinati 

határozatait. Oktatóitól, dolgozóitól és hallgatóitól elvárja a református egyház hitelveinek és 

érdekeinek tiszteletben tartását, valamint a keresztyén értékrenddel összeegyeztethető 

életfolytatást.  

Egyetemünk elsődleges célja református lelkészek és egyházi munkatársak képzése a 
Magyar Református Egyház számára. További feladata olyan teológusok és világi szakemberek 

felkészítése a magyar társadalom és kulturális intézményrendszer számára, akik a Magyarországi 

Református Egyház hitelveit és hagyományait ismerik, azokat képesek hitelesen megjeleníteni, 

református egyháztagságuk esetében pedig készek és hajlandók szakismeretükkel a Magyarországi 

Református Egyházat szolgálni.  

Egyetemünk, mint államilag elismert felsőoktatási intézmény, oktató munkáját a magyar 

felsőoktatási rendszer részeként, felekezeti sajátosságainak ápolása és megőrzése mellett végzi. 

Felsőfokú/felsőoktatási szakképzéseket, alapképzéseket, mesterképzéseket, osztatlan képzést, 

doktorképzést (PhD), valamint továbbképzési tevékenységet folytat. Képzési programjaiban 

érvényesíti az állami jogszabályokat, a Magyarországi Református Egyház rendelkezéseit, valamint 

a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság előírásait.  

Református elkötelezettsége mellett egyetemünk a magyar nemzet és az egyetemes 

keresztyén anyaszentegyház egészének szolgálatában áll, szüntelenül kész a keresztyén 
felekezetekkel való ökumenikus párbeszédre, felsőoktatási intézményeikkel a szakmai kapcsolatok 

ápolására, kész a nem keresztyén világvallásokkal és eszmerendszerekkel folytatott dialógusra, a 

velük való testvéri közösség gyakorlására. Őrzi, ápolja és tovább gazdagítja a Debreceni Református 

Kollégium hagyományait, a Kollégiumból kinőtt Debreceni Egyetemmel pedig széleskörű 

együttműködésre törekszik.  

A DRHE jelenleg két, részben kari hatáskörökkel is rendelkező intézettel és tizenkilenc tanszékkel 

rendelkezik. Egyetemünk osztatlan, alap, mester és doktori, valamint felsőfokú szakképzésein a 

református lelkészképzés mellett teológusok, további egyházi alkalmazottak, tanítók, könyvtáros 

szakemberek, valamint egyéb világi értelmiségiek képzését végzi. Az intézménynek jelenleg közel 

60 főállású oktatója és mintegy 800 hallgatója van.  

 

 


