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SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 
 
 

1. §  
Az intézet elnevezése és székhelye 

 
(1) Elnevezés: Katechetikai Központ 
(2) Székhely: Debrecen, Kálvin tér 16. 4026 

 
 

2. § 
A Katechetikai Központ jogállása és feladatai 

 
(1) A Katechetikai Központ a DRHE önálló, kutatóintézeti jellegű szervezeti egysége, 

amely szakmai programját, feladatainak ellátását a DRHE Gyakorlati Teológiai 
Tanszékével szorosan együttműködve, annak szakmai, kutatói és oktatói programjával 
összhangban teljesíti. A Katechetikai Központ 1992 óta működik. 

(2) A Katechetikai Központ feladata, hogy a katechetika, a valláspedagógia és a 
pasztorálpszichológia tudományterületén kutassa és rendszerezze az elméleti és 
gyakorlati szakmai folyamatokat, segítse az egyetemi hallgatók szakmai felkészítését, 
részt vállaljon az országos egyházi és a Tiszántúli Református Egyházkerület 
katechetikai továbbképzéseiben.  

(3) Feladatainak ellátása érdekében 
a) intézeti könyvtárat működtet, amelyben a szakkönyvek és publikációk mellett 

különös figyelmet szentel – felekezetektől függetlenül – a katechetikai 
szemléltető és segédanyagok összegyűjtésére, feldolgozására;   

b) szakmai programokat, tanfolyamokat, kurzusokat szervez az egyetemi 
hallgatók és lelkipásztorok, hitoktatók, vallástanárok számára. 

(4) A Katechetikai Központ együttműködésre törekszik a kapcsolódó szakmai 
szervezetekkel és intézetekkel (pl. DRHE Felnőttképzési Intézet, Református 
Pedagógiai Intézet, katechetikai, valláspedagógiai munkacsoportok).   
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3. § 

A Katechetikai Központ szervezete 
 

(1) A Katechetikai Központ vezetője a Gyakorlati Teológiai Tanszék határozatlan időre 
kinevezett oktatója lehet, akit a tanszékvezető javaslatára a DRHE Szenátusa választ 
határozatlan időre. 

(2) A Katechetikai Központ könyv- és folyóirattárral, lemez-, kazetta-, videó- és CD 
gyűjteménnyel (a továbbiakban: intézeti könyvtár), valamint a kutatásokhoz és a 
szakmai előadásokhoz szükséges technikai felszereléssel rendelkezik. Az intézeti 
könyvtár a DRHE – Teológiai Szakkönyvtár hálózatában, annak letéti könyvtáraként 
működik. Az intézeti könyvtár kölcsönzési szolgálatát a Katachetikai Központ 
vezetőjének megbízása alapján önkéntes hallgatói ügyelet segíti.     

 
4. § 

A Katechetikai Központ gazdálkodása 
 

(1) A Katechetikai Központ nem gazdálkodik önállóan, működési költségeit a DRHE 
biztosítja. 

(2) A Katechetikai Központ vezetője munkájáért külön díjazást nem kap.  
 

 
 
 
Záradék: 
 

(1) Jelen szabályzatot a DRHE Szenátusa 2012. február 21-én tartott ülésén, 96/2011-12. 
sz. határozatával jóváhagyta.  

(2) Jelen szabályzat a jóváhagyásával egyidejűleg lép hatályba.  

(3) A Katechetikai Központnak a DRHE Egyetemi Tanácsa által 2004. július 1-jén, a 
167/2003-04. sz. határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata jelen 
szabályzat hatályba lépésével egy időben hatályát veszti. 

 

 

Debrecen, 2012. február 21. 

 

 

Dr. Fekete Károly 
        rektor 

 
 


