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Preambulum 

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem, az első Világmissziói Konferencia 
(Edinburgh, 1910) centenáriumának évében Kutatóintézetet alapít a keresztyén misszió, a 
gyülekezetépítés és az ökumené témaköreinek kutatása céljából, a Tiszántúli Református 
Egyházkerület, a Magyar Református Egyház, valamint Krisztus egyetemes Egyháza 
épülésének szolgálata céljából.  

 

1. § 

Általános rendelkezések 

(1) A Debreceni Református Hittudományi Egyetem (továbbiakban: DRHE) a hallgatói, 
doktoranduszai, a lelkészek és hazai és külföldi kutatók a missziológia, a gyülekezetépítés és 
az ökumenika teológiai tudományterületein folytatandó tudományos tevékenységének 
elősegítése érdekében, kutatóintézetet hoz létre, melynek működési rendjét, célját, feladatait e 
szabályzatban határozza meg. A kutatóintézet a DRHE szervezeti egységeként működik.  

(2) A kutatóintézet neve: „Missio et Oikodome” Missziológia és Ökumenika Kutatóintézet. 

(3) A kutatóintézet angol elnevezése: „Missio et Oikodome” Research Center for Missiology 
and Ecumenical Studies  

(4) A kutatóintézet német elnevezése: „Missio et Oikodome” Institut für 
Missionswissenschaft und Ökumenik 

(5) a kutatóintézet holland elnevezése: „Missio et Oikodome” Instituut voor 
Zendingswetenschap en Oecumeniek 

(6) Rövidített használat: Missio et Oikodome Intézet 

(7) A kutatóintézet székhelye és pontos címe: 4044 Debrecen, Kálvin tér 16. 

(8) A kutatóintézet elhelyezése: A DRHE Missziói és Felekezettudományi Tanszék helyiségei 
(Debreceni Református Kollégium, I/132. szoba) 

(9) A kutatóintézet létesítésének évszáma: 2010. 

(10) A kutatóintézet külön körbélyegzővel rendelkezik. A pecsét felső köriratának szövege: 
Missio et Oikodome Kutatóintézet, alsó köriratának szövege: Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem. A pecsét középső részében az alapítás évszáma: 2010. 

(11) A kutatóintézet külön könyv- és folyóirattárral (a továbbiakban: kutatóintézeti könyvtár) 
rendelkezik. 

(12) A kutatóintézet a DRHE Missziói és Felekezettudományi Tanszékével szoros 
együttműködésben végzi munkáját. 

(13) A kutatóintézetet vezetőjét a Missziói és Felekezettudományi Tanszék 
tanszékvezetőjének előterjesztése alapján a Szenátus bízza meg. 

 

2. § 

Kutatási területek 

(1) A  Magyar Református Egyház (MRE) szolgálata számára releváns missziológiai témák 
kutatása. 
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(2) Kortárs gyülekezetépítési irányzatok kutatása és megismertetése a magyar protestáns 
teológiai tudományosság fórumain, valamint hazai alkalmazhatóságuk vizsgálata.  

(3) A magyarországi roma/cigány közösséggel kapcsolatos kutatások, egyházi integrációs 
modellek vizsgálata, dokumentálása, szempontok kidolgozása. 

(4) A magyar református diaszpóra egyházi életének kutatása, dokumentálása és missziológiai 
szempontú vizsgálata.  

(5) A magyar református missziótörténet kutatása és dokumentálása, különös tekintettel a XX. 
századi bel- és külmissziói mozgalmakra, valamint az ökumenikus mozgalomra.   

(6) A nem-nyugati keresztyénség teológiai gondolkodásának kutatása és eredményeik, 
szempontjaik ismertetése a magyarországi protestáns teológiai tudományosság fórumain. 

 

3. § 

A kutatóintézet célja és feladata és működése 

(1) Elősegíti a missziológia, a gyülekezetépítés és az ökumenika teológiai 
tudományterületeinek kutatását, gyűjteményével a DRHE hallgatói, doktoranduszai, valamint 
a lelkipásztorok, kutatók rendelkezésére áll, azok felekezeti hovatartozására való tekintet 
nélkül. 

(2) Munkájával a DRHE oktatási rendjébe illeszkedik; kutatási eredményeit megjeleníti meg 
az egyetemen folyó oktatásban valamint az egyetem kiadványaiban. 

(3) Részt vesz szakmai továbbképzésekben, szakmai segítséget nyújt az érdeklődők számára. 

(4) Folyamatosan figyelemmel kíséri és gyűjti a téma hazai és nemzetközi szakirodalmát.  

(5) Ösztönzi és támogatja a missziológia, a gyülekezetépítés és az ökumenika tárgyköreiben 
doktori értekezések és habilitációs dolgozatok elkészítését.  

(6) Kutatási területein publikációkat jelentet meg. 

(7) Gyülekezetépítési segédanyagokat dolgoz ki a magyar református gyülekezetek sajátos 
helyzetére alkalmazva.    

(8) Pályázati és egyéb keretekből megteremti e kutatások szakmai feltételeit.  

 (9) Segíti a Doktori Iskola hallgatóinak  felkészülését ezen témákban. 

(10) Képviseli a kelet-közép európai, ezen belül a magyar református teológiai és kontextuális 
szempontok a nemzetközi ökumenikus missziológiai tudományosság fórumain.  

(11) Felveszi és kiépíti a szakmai kapcsolatot a hasonló témában működő kutatóintézetekkel, 
különös tekintettel a nem-nyugati világra, illetve a hasonló témákra specializálódott hazai és 
nemzetközi tanszékekkel, intézményekkel, tudományos testületekkel, különös tekintettel az 
alábbiakra:  

a) Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma, Missziológiai 
Szekció. 

b) Centrum Dienstverleening Gereformeerde Kerken, Zwolle, Hollandia 

c) International Association for Mission Studies  
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d) Institut für Diasporawissenschaft, Universität Leipzig, Németország 

(12) A Kutatóintézet munkáját az intézetvezető irányítja, munkatársak valamint 
doktorandusz-hallgatók bevonásával.  

 

4. § 

A kutatóintézeti könyvtár 

(1) A kutatóintézet könyv- és folyóirattárral, térkép-, dia- és CD ROM, etc. gyűjteménnyel (a 
továbbiakban: kutatóintézeti könyvtár), valamint a kutatásokhoz és a szakmai előadásokhoz 
szükséges technikai felszereléssel rendelkezik.  

(2) A kutatóintézeti könyvtár a DRHE – Teológiai Szakkönyvtár hálózatában, annak 
kutatóintézeti letéti könyvtáraként működik. 

(3) A könyvtár állományának a fejlesztését pályázatokból, adományokból és a Teológiai 
Szakkönyvtár költségvetésében erre a célra megszabott keretből a kutatóintézet vezetője 
végzi, kérésére a könyvtárigazgató segítségével.  

(4) A könyvtár önálló leltárkönyvvel rendelkezik, könyvállománya szakozási rendjét a 
Teológiai Szakkönyvtár rendjének figyelembevételével a kutatóintézet vezetője alakítja ki.  

(5) A beszerzett könyvtári egységek állományba és a Teológiai Szakkönyvtár elektronikus 
nyilvántartásába való felvételét, a lelőhely külön feltüntetésével, a Teológiai Szakkönyvtár 
végzi, számláit kezeli és a kutatóintézeti könyvvásárlási keretek terhére elszámolja.  

(6) A könyvtár állományát a Teológiai Szakkönyvtár olvasószolgálata a Szakkönyvtár 
központi olvasótermében, helyben olvasásra és fénymásolásra adhatja csak ki; állománya 
könyvtárközi kölcsönzés keretében csak a kutatóintézet vezetőjének előzetes hozzájárulásával 
kölcsönözhető. 

(7) Az állomány kutatóintézetben történő használatának rendjét a kutatóintézet vezetője 
határozza meg. 

 

Záradék: 

(1) A Kutatóintézet létrehozásáról a DRHE Szenátusa 2010. június 25-én megtartott rendes 
ülésén, a 76/2009-10. sz. határozatában határozott, és ugyanebben a határozatban jelen 
szabályzatot elfogadta. 

(2) Jelen szabályzat 1. számú módosítását a DRHE Szenátusa 2012. február 21-ei ülésén, a 
96/2011-12. sz. határozatával jóváhagyta. A módosítás a jóváhagyásával egyidejűleg lép 
hatályba.  

Debrecen, 2012. február 21. 

 

 

Dr. Fekete Károly 

        rektor    


