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1. § 

Általános rendelkezések 

(1) A DRHE a lelkészjelöltek, lelkészek és világi kutatók Karl Barth teológiájának és 

teológiája hatástörténetének kutatására irányuló törekvései elősegítése érdekében 

kutatóintézetet hoz létre, melynek működési rendjét, célját, feladatait e szabályzatban 

határozza meg. 

(2) A kutatóintézet elnevezése: Kelet-Közép-Európai Karl Barth Kutatóintézet.  

(3) A kutatóintézet angol elnevezése: Middle East European Karl Barth Research 

Institute. 

(4) Rövidített névhasználat: Karl Barth Kutatóintézet. 

(5) A kutatóintézet székhelye és pontos címe: 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.  

(6) A kutatóintézet külön körbélyegzővel rendelkezik. A pecsét felső köriratának 

szövege: Karl Barth Kutatóintézet, alsó köriratának szövege: DRHE. 

(7) A kutatóintézet külön könyv- és folyóirattárral (a továbbiakban: kutatóintézeti 

könyvtár), illetőleg a szövegek elektronikus feldolgozásához szükséges technikai 

felszereléssel rendelkezik.  

(8) A kutatóintézet a DRHE Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszékével, 

valamint Dogmatikai Tanszékével szorosan együttműködve végzi munkáját. 

(9) A kutatóintézetet vezetőjét a DRHE Szociáletikai és Egyházszociológiai, valamint 

Dogmatikai Tanszékének tanszékvezetőinek közös előterjesztése alapján a Szenátus 

választja, és a rektor bízza meg. 

(10) A kutatóintézet vezetője a kutatóintézetnek olyan tagja lehet, aki az egyetem 

teljes munkaidőben foglalkoztatott egyetemi tanára vagy egyetemi docense, és aki a 

kutatóintézet kutatási területén kiemelkedő publikációs tevékenységgel, tudomány-

szervezői tapasztalatokkal és kutatási területén kellő szakmai elismertséggel 

rendelkezik. 

(11) A kutatóintézet vezetőjének megbízatása 3 évre szól, és az többször 

meghosszabbítható. 

 

 

2. § 

A Karl Barth Kutatóintézet célja 

(1) Segítse elő a Karl Barth teológiájának megértésére irányuló törekvéseket, 

gyűjteményével álljon teológus hallgatók, lelkipásztorok, kutatók rendelkezésére 

felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül. 

(2)  Segítse elő Barth teológiája magyar, illetőleg közép-keleteurópai hatástörténetére 

irányuló kutatásokat. 

(3) Járuljon hozzá tevékenyen a nemzetközi Barth- kutatás előrehaladásához, 

szakmailag segítse a Karl Barth Gesamtausgabe kiadásának munkáját 
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(4) Mérje fel és lehetőség szerint jelentesse meg újra a magyar nyelven fellelhető 

Barth műveket, törekedjen a lehetőség szerint a fontosabb, magyar nyelven még meg 

nem jelent munkák lefordítására. 

(5) Készítsen el egy, a magyar nyelven fellelhető Barth-munkákat tartalmazó, 

keresővel is kiegészített CD-rom-ot. 

(6) Jelentessen meg magyar nyelven aktuális, a Barth-kutatás mai állapotát tükröző 

munkákat, esetleg fordításokat. 

(7) Tartsa a kapcsolatot a környező országokban tevékenykedő Barth-kutatókkal  

közös rendezvények szervezésével járuljon hozzá, hogy a DRHE regionális 

elismertsége és jelentősége növekedjen. 

(8) Munkájával illeszkedjen a DRHE oktatási rendjébe, a Kutatóintézet segítségével 

feltárt kutatási területek közvetlenül jelenjenek meg az intézményben folyó 

oktatásban. 

(9) Vegyen részt a szakmai továbbképzésben, nyújtson szakmai segítséget az 

érdeklődők számára. 

(10) Folyamatosan kísérje figyelemmel és gyűjtse a hazai és nemzetközi 

szakirodalmat, megjelenő monográfiákat és folyóiratokat. Legyen tekintettel arra, 

hogy az elmúlt évtizedben a tárgyhoz igazodó szakirodalom angol nyelven 

nagymértékben gyarapodott, tekintse feladatának ezen irodalom beszerzését. 

 

 

3. § 

A Karl Barth Kutatóintézet feladata 

(1) A kutatóintézet elsődleges feladata a DRHE keretén belül a teológus-, lelkész-, és 

vallástanárképzés munkájának szakmai segítése. A 2.§-ban megfogalmazott célok 

megvalósítására ennek jegyében kell törekedni.  

(2) Vegyen részt előadások, konferenciák szervezésében.  

(3) Működjön közre időszaki kiadványok, tudományos dolgozatok szerkesztésében és 

kiadásában.  

(4) Törekedjen bel- és külföldi kapcsolatok kialakítására, a meglévő testvéri viszony 

további erősítésére (pl. Karl Barth-Archiv, Karl Barth Research Center, Karl Barth 

Forschungsstelle, Karl Barth International Database.) 

 

 

4. § 

A kutatóintézeti könyvtár 

 

(1) A kutatóintézet könyv- és folyóirattárral (a továbbiakban: kutatóintézeti könyvtár) 

rendelkezik. 

(2) A kutatóintézeti könyvtár a DRHE – Teológiai Szakkönyvtár hálózatában, annak 

kutatóintézeti letéti könyvtáraként működik. 
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(3) A kutatóintézeti 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 történő 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 alapítását a DRHE Egyetemi Tanácsa 2007. február 13-án 

megtartott ülésén, 33/2006-07. sz. határozatával jóváhagyta, és a jelen szervezeti és 

működési szabályzatát elfogadta. 

(2) Jelen szabályzat 1. számú módosítását DRHE Szenátusa 2012. február 21-én 

tartott ülésén 96/2011-12. sz. határozatával elfogadta. A módosítás a jóváhagyásával 

egyidejűleg lép hatályba. 

(3) Jelen szabályzat 2. számú módosítását DRHE Szenátusa 2023. február 21-én 

tartott ülésén 35/2022-23. sz. határozatával jóváhagyta. A módosítás a jóváhagyásával 

egyidejűleg lép hatályba. 

 

 

Debrecen, 2023. február 21. 

 

 

 

Dr. Baráth Béla Levente 

rektor 

 


