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1. §
Általános rendelkezések
(1) A Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE) a keresztyén teológia és
más tudományok, elsősorban természettudományok kapcsolatának vizsgálatára, egymást
termékenyítő kölcsönös hatásuk kutatására teológiai kutatóintézetet létesít, melynek
működését és rendjét, valamint célját és feladatait jelen szabályzatban rögzíti.
(2) A kutatóintézet elnevezése: Hatvani István Teológiai Kutatóintézet.
(3) A kutatóintézet angol elnevezése: István Hatvani Theological Research Centre.
(4) Rövidített névhasználat: HITEK.
(5) A kutatóintézet székhelye és pontos címe: 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.
(6) A kutatóintézet létesítésének évszáma:

1993.

(7) A kutatóintézet az Universitas eszméjét szolgáló szervezeti egység, tevékenységét a
DRHE Dogmatikai Tanszékével szoros együttműködésben végzi.
(8) A kutatóintézetet vezetőjét a Dogmatikai Tanszék tanszékvezetőjének előterjesztése
alapján a Szenátus bízza meg.
2. §
A tartalmi munka alapelvei
(1)
A kutatóintézet a tudományos tevékenységet arra a biblikus keresztyén
alapgondolatra építi, hogy Isten a világot Jézus Krisztusban békéltette meg önmagával.
Így a világ létének értelme, azaz teremtése és végcélja Krisztus inkarnációjában és
megváltó művében érthető meg. Az egy Istenben való szentháromsági hit alapján valljuk,
hogy a világnak van Teremtője, aki emberré lett Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.
Ennek a hitnek a megvallása tudatosítja az emberi értelemben azt, hogy valóban van a
teremtett világnak objektív valósága, még ha ezt a valóságot nem is tudjuk tökéletesen
felfogni. E teremtett valóságnak az értelmét és integritását pedig Jézus Krisztusban
találhatja meg a kereső és felfogó értelem, akiről az Írás eképpen tesz bizonyságot: „Mert
őbenne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, a láthatók és a
láthatatlanok, … minden ő általa és ő érette teremtetett, és ő előbb volt mindennél, és
minden őbenne áll fenn.” (Kol 1,16–17) Az értelem tehát keresi minden ismeretnek a
koherenciáját a Krisztusban való hit gazdagodására.
(2) Hisszük, hogy Isten teremtett világáról és benne az emberről, önmagunkról szerzett
tudományos ismeret hozzájárul az istenismeret teljesebbé válásához, s ezáltal közelebb
kerülhetünk a mindenség Teremtő Ura által az univerzumba kezdetben beleépített rend és
bölcsesség értelmi megragadásához. A kozmoszt tehát annak Teremtőjével való
korrelációban és kölcsönös integritásában szemléljük, ahogyan ezt biblikusan értjük a
maga szélesebb távlataiban, hogy tudniillik annak léte és a mi létünk is „el van rejtve
Krisztussal együtt az Istenben”. (Kol 3,3)
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(3) A kutatóintézet e hitvallásos, de ugyanakkor tudományos törekvésében kapcsolódik a
hasonló céllal és szemléletmóddal létrehívott nagy nemzetközi intézetek és tudományos
társaságok munkájához, mint a Center of Theological Inquiry, Princeton – USA, a Pascal
Centre, Ancaster – Canada, az American Scientific Affiliation – USA, Karl Heim
Gesellschaft – Deutschland, Forschungszentrum Internationale und Interdisciplinäre
Theologie – Heidelberg, a European Society for Study of Science and Theology
(ESSSAT) – változó európai székhellyel.
(4) A kutatóintézet a tevékenységét nagyfokú tudományos és ökumenikus nyitottsággal
végzi, s mindenben törekszik az universitas scientiarum-hoz való termékeny
hozzájárulásra.

3. §
A kutatóintézet célja
(1) A teremtés értelmezéséről, valamint a fizikai és biológiai világ eredetéről,
természetéről szóló bibliai tanítás felmutatása, ennek teológiai szempontú
továbbmunkálása.
(2) A Szentírás alapján az Istenről, az emberiségről és a kozmoszról szóló tanítás
összefüggéseinek feltárása, s ennek érdekében a filozófia, a természettudományok és a
teológia gyümölcsöző és egymást segítő kapcsolatának létrehozása.
(3) Az alapelvekben megfogalmazott tételek érvényesülésének kutatása a filozófia, a
tudománytörténet, a matematika, a pszichológia, az antropológia és általában a
természettudományok területein, akár elméleti, akár kísérleti vonatkozásokban.
(4) Annak tudatosítása a keresztyén tudósok körében, hogy bibliai nézőpontból a
természettudományos kutatások, vagy a természettudományokban való jártasság túlmutat
még az etikai és társadalmi konzekvenciákon is, mégpedig a Teremtő és Gondviselő, a
Krisztusban megváltó Isten szeretetére, akinek a szentháromsági egysége és Úr-volta
biztosítja a teremtett világ integritását.
(5) Hazai vonatkozásban annak a speciális témának a történeti és elméleti feltárása,
kutatása, hogy a nagy keresztyén tudósaink esetében milyen módon formálta a hitük a
tudományos gondolkozásukat, és mennyire történt ez meg fordítva is. E tekintetben
kiemelten is foglalkozunk Hatvani István és Polányi Mihály tudománytörténeti
jelentőségével.
(6) Az egyetemi tudományos továbbképzés keretében a kutatóintézet bekapcsolódik az
interdiszciplináris tudományművelésbe, s ezen belül doktoranduszok előkészítésébe.
(7) A kutatóintézet két évenként konferencia szervezésére vállalkozik olyan
témakínálattal, amely a teológia és más tudományok viszonyának kutatásában elért
legújabb hazai és nemzetközi eredményeket mutatja be. Ennek a szellemi mozgásnak az
ébrentartása végett a téma iránt érdeklődők részére Tudományos Baráti Kört szervez,
nem bejegyzett jogi személyként, hanem önkéntes társulásként.
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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.
(3) A kutatóintézeti könyvtár állományának a fejlesztését hazai és külföldi 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.
Debrecen, 1993. június havában
Záradék:
(1) A kutatóintézet alapításáról a Debreceni Református Theologiai Akadémia Kari
Tanácsa 1993. június havában tartott rendes ülésén határozott.
(2) Jelen szabályzatot a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Egyetemi Tanácsa
2004. július 1-jén tartott rendes ülésén, 167/2003-04. sz. határozatával elfogadta.
(3) Jelen szabályzat 1. számú módosítását a DRHE Szenátusa 2012. február 21-én tartott
ülésén, 96/2011-12. sz. határozatával jóváhagyta. A módosítás a jóváhagyásával
egyidejűleg lép hatályba.
Debrecen, 2012. február 21.

Dr. Fekete Károly
rektor
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