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1. §
Általános rendelkezések
(1) A Szociáletikai Kutatóintézet 1987-ben került megalapításra a Debreceni
Református Teológiai Akadémia korábbi társadalomtudományi tanszékének helyén
megalakult Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék mellett a teológiai etika
tudományos kifejtése, az elméleti és az alkalmazott etika kérdésköreinek kutatása
érdekében, az interdiszciplinaritás jegyében.
(2) A kutatóintézet elnevezése: Szociáletikai Kutatóintézet.
(3) A kutatóintézet angol elnevezése: Research Institute for Social Ethics.
(4) A kutatóintézet német elnevezése: Forschungsinstitut für Sozialethik.
(5) A kutatóintézet székhelye és címe: 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.
(6) A kutatóintézet alapításának évszáma: 1987
(7) A kutatóintézet külön körbélyegzővel rendelkezik. A pecsét felső köriratának
szövege: Szociáletikai Kutatóintézet, alsó köriratának szövege: DRHE.
(8) A kutatóintézet külön könyv- és folyóirattárral (a továbbiakban: kutatóintézeti
könyvtár), illetőleg a szövegek elektronikus feldolgozásához szükséges technikai
felszereléssel rendelkezik.
(9) A kutatóintézet a DRHE Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszékével
szorosan együttműködve végzi munkáját.
(10) A kutatóintézetet vezetőjét a Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék
tanszékvezetőjének előterjesztése alapján a Szenátus bízza meg.

2. §
A kutatóintézet célja
(1) Segítse a teológiai etika kifejtését az egyház közösségében és a társadalom
összefüggésében valamint könyv- és folyóirat-állományával illetve kutatási
eredményeivel álljon teológus hallgatók, lelkipásztorok, kutatók rendelkezésére
felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül.
(2) Segítse és szorgalmazza a magyar, közép-kelet európai és összeurópai
társadalometikai kutatást, s ez által segítse a református egyház és teológiai,
szociáletikai reflexióinak kialakítását.
(3) Járuljon hozzá tevékenyen a nemzetközi szociáletikai kutatás munkáját.
(4) Vegyen részt hazai és nemzetközi etikai projektekben, szakmai tanácsadásban,
igény szerint segítse különböző etikai szakbizottságok munkáját.
(5) Járuljon hozzá a magyar nyelvű etikai és szociáletikai szakirodalom bővítéséhez.
(6) Járuljon hozzá a magyar és közép-kelet európai perspektíva megjelenítéséhez a
nemzetközi etikai szakirodalomban.
(7) Tartsa a kapcsolatot a környező országok és testvérintézmények hasonló
intézeteivel.
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(8) Tudományos konferenciák és rendezvények szervezésével járuljon hozzá, hogy a
DRHE regionális elismertsége és jelentősége növekedjen.
(9) Munkájával illeszkedjen a DRHE oktatási rendjébe, a Kutatóintézet segítségével
feltárt kutatási területek közvetlenül jelenjenek meg az intézményben folyó
oktatásban.
(10) Vegyen részt a szakmai továbbképzésben, nyújtson szakmai segítséget az
érdeklődők számára.
(11) Folyamatosan kísérje figyelemmel és gyűjtse a hazai és nemzetközi
szakirodalmat, megjelenő monográfiákat és folyóiratokat.

3. §
A kutatóintézet feladata
(1) Az intézet elsődleges feladata a DRHE keretén belül a teológus-, lelkész-, és
vallástanárképzés, valamint a további szakok munkájának szakmai segítése. A 2.§-ban
megfogalmazott célok megvalósítására ennek jegyében kell törekedni.
(2) Továbbá a kutatóintézet feladata:
a) a szakterület tárgykörébe tartozó oktatás, kutatás és tudományművelés,
b) aktuális szociáletikai állásfoglalások előkészítése és kialakítása a
közegyház számára,
c) társadalometikai kérdések teológiai reflektálása,
d) egyház és társadalom kapcsolatrendszerének kutatása,
e) vallás- és egyház-szociológiai valamint hivatásszociológiai vizsgálatok
végzése és teológiai értékelése,
f) kutatási projektek koordinálása,
g) konferenciák szervezése, kiadványok szerkesztése,
h) speciális szakirodalom gyűjtése és biztosítása a kutatás számára (pl.
politikai
etika,
gazdaságetika,
bioetika,
környezet-etika,
vallásszociológia, kibernetika és egyházi szervezetfejlesztés stb. terén)
i) kapcsolattartás és szakmai együttműködés hazai és nemzetközi etikai
kutatóintézetekkel.
(3) Vegyen részt előadások, konferenciák szervezésében.
(4) Működjön közre időszaki kiadványok, tudományos dolgozatok szerkesztésében és
kiadásában.
(5) Törekedjen bel- és külföldi kapcsolatok kialakítására,
partnerintézményekkel való viszony további erősítésére.

a

meglévő

4. §
A kutatóintézeti könyvtár
(1) A kutatóintézeti könyvtár a DRHE – Teológiai Szakkönyvtár hálózatában, annak
kutatóintézeti letéti könyvtáraként működik.
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(2) A könyvtár állományának fejlesztését pályázatokból, adományokból és a
Teológiai Szakkönyvtár költségvetésében erre a célra megszabott keretből a
kutatóintézet vezetője végzi, kérésére a könyvtárigazgató segítségével.
(3) A könyvtár önálló leltárkönyvvel rendelkezik, könyvállománya szakozási rendjét a
Teológiai Szakkönyvtár rendjének figyelembevételével a kutatóintézet vezetője
alakítja ki.
(4) 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.
(5) A könyvtár állományát a Teológiai Szakkönyvtár olvasószolgálata a Szakkönyvtár
központi olvasótermében, helyben olvasásra és fénymásolásra adhatja csak ki; az
állomány könyvtárközi kölcsönzés keretében csak a kutatóintézet vezetőjének
előzetes hozzájárulásával kölcsönözhető.
(6) Az állomány kutatóintézetben történő használatának rendjét a kutatóintézet
vezetője határozza meg.
5. §
A kutatóintézeti kiadványai
(1) A kutatóintézet tudományos eredményeinek publikálása érdekében saját kiadványt
szerkeszt „Szociáletikai Kutatóintézet Kiadványai” címen. Rövidítése: SzIK (+
sorszám).
(2) A SzIK az Országos Széchenyi Könyvtár által kiadott, nemzetközi szabványnak
megfelelő ISSN számmal rendelkezik.
(3) A SzIK minden kötete az Országos Széchenyi Könyvtár által kiadott ISSN
sorozatszám mellett, nemzetközi szabványnak megfelelő egyedi ISBN számmal
rendelkezik
(4) A SzIK kiadásáért és szerkesztéséért az intézet és a tanszék munkatársai felelnek.
A kiadás költségeit saját bevételekből, pályázati támogatásokból és céladományokból
fedezi.

6. §
A kutatóintézeti honlapja
(1) A SzK a Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszékkel közös honlapot tart fenn
munkájának és eredményeinek publikálása érdekében.
(2) A honlap tartalmáért a kutatóintézet vezetője felel.
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Záradék:
(1) Jelen szabályzatot a DRHE Szenátusa 2012. február 21-én tartott ülésén, 96/201112. sz. határozatával jóváhagyta.
(2) A szabályzat a jóváhagyásával egyidejűleg lép hatályba.
Debrecen, 2012. február 21.

Dr. Fekete Károly
rektor
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