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SZMSZ VIII. sz. melléklete 
 

A kutatóközpontok szabályzatai 
 

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia mint egységes kutatóintézet működik. Az 
egyes tudományterületeknek megfelelő kutatásokat kutatóközpontok végzik. A kutatóközpon-
tok szervezeti és működési szabályai egységes rendben az alábbiak: 
 

MÁTYÁS ERNŐ KUTATÓKÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

1. § A Mátyás Ernő Kutatóközpont jogi helyzete, székhelye 

A Mátyás Ernő Kutatóközpont a Sárospataki Református Teológiai Akadémia a Bibliai Tu-
dományok Intézetének különálló szervezeti egysége. Székhelye: Sárospatak, Rákóczi u. 1.  

2. § A Mátyás Ernő Kutatóközpont céljai 

(1) A Mátyás Ernő Kutatóközpontban az alábbi területeken folyik tudományos kutatás: 
a) Az ószövetségi és újszövetségi bibliai tudományok körében. 
b) Az általános és bibliai vallástörténet területén. Kiemelt helye van ez utóbbi tevékenységén 
belül a zsidóság története kutatásának. 
(2) A Kutatóközpont a kutatást, illetve tudományművelést a fenti területeken a megfelelő 
diszciplínák tanulmányozásával, oktatásával végzi, figyelemmel kísérve a társtudományok 
eredményeit. Emellett projektek kidolgozásával, előadások, konferenciák, tanulmányi napok 
szervezésével, valamint publikációk megjelentetésével és pályázatok kiírásával járul hozzá a 
SRTA, illetve a magyar református teológiai tudomány ilyen irányú munkájához. 
(3) A Kutatóközpont feladatának tartja névadója Mátyás Ernő, valamint Zsíros József, Harsá-
nyi István és Koncz Sándor, a SRTA egykori neves professzorai emlékének ápolását, szelle-
mi-lelki örökségének feltárását és továbbadását. 
 

3. § A Mátyás Ernő Kutatóközpont felépítése és működése 

A Mátyás Ernő Kutatóközpontot a Bibliai Tudományok Intézetének vezetője irányítja, akit az 
Intézet főállású munkatársai választanak meg az SRTA SZMSZ-ének megfelelően. A Kutató-
központ vezetője a feladatok, munkák és tervek tekintetében konzultál az Bibliai Tudomá-
nyok Intézete munkatársaival, a megbeszélt célkitűzéseket vezetői jogkörben felelősen és ön-
állóan munkálja, az elvégzett munkáról évenként a Szenátusnak írásban beszámol. Az írásos 
beszámoló legkésőbb a tavaszi félév bezárását követő két héten belül megküldi a Szenátus-
nak, amelynek jóváhagyásáról a Szenátus dönt.  

A Mátyás Ernő Kutatóközpont belső munkatársai a Bibliai Tudományok Intézetének munka-
társai, akik részt vesznek a feladatok és célok megvalósításában. Munkakörüket és fizetésüket 
az SRTA SZMSZ-ének megfelelően a Rektor állapítja meg.  

Az intézet munkájába igény szerint külső munkatársak is bekapcsolódhatnak, feladatukat a 
Kutatóközpont vezetője határozza meg, munkáltatói jogkört az SRTA SZMSZ-ének megfele-
lően a Rektor gyakorol.  
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4. § A Mátyás Ernő Kutatóközpont működéséhez szükséges anyagiak biztosítása 

A Mátyás Ernő Kutatóközpont anyagi szükségleteinek biztosítása a SRTA költségve-
tésének részét képezi.  

A Mátyás Ernő Kutatóközpont költségvetését a Kutatóközpont vezetője készíti el, és a Szená-
tus jóváhagyásával külön tételként kerül be a SRTA költségvetésébe. A Kutatóközpont költ-
ségvetési tételein belül a vezetőnek rendelkezési, és szükség esetén átcsoportosítási joga van. 
A Kutatóközpont vezetője a rendelkezésre bocsátott összeggel köteles évente írásban a tavaszi 
félév zárását követő két héten belül elszámolni a Szenátusnak. A kutatóközpont vezetője lét-
rehozhat más alapokat is az anyagi fedezetek biztosítására, amelyről szintén köteles évente 
elszámolni (a kutatóközpont költségvetésében) a Szenátusnak. 

5. § Záradék 

A  Mátyás Ernő Kutatóközpont SZMSZ-e 2010. október 19. napjától lép hatályba. 

Jóváhagyta a Szenátus 2010. október 18. napján a 2010/106. számú határozatával. 
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NAGY BARNA KUTATÓKÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

1. § A Nagy Barna Kutatóközpont jogi helyzete, székhelye 

A Nagy Barna Kutatóközpont a Sárospataki Református Teológiai Akadémia a Rendszeres 
Teológiai és Egyháztörténeti Tudományok Intézetének külön álló szervezeti egysége. Székhe-
lye: Sárospatak, Rákóczi u. 1.  

2. § A Nagy Barna Kutatóközpont céljai 

A Nagy Barna Kutatóközpontban elsősorban három fő területen folyik rendszeres és elmélyült 
kutatás: 
1. A keresztyén gondolkodás és a filozófia határterületeinek vizsgálata. 
Keresztyén emberként valljuk, hogy a létezésünkkel kapcsolatos titkokat elsődlegesen a Kije-
lentésből ismerhetjük meg. A filozófia is – az emberi szellem erőfeszítéseként – egyik fő cél-
ként tűzi ki ezt a megismerést. A kutatás célja, hogy segítse a filozófia és a teológia párbe-
szédbe állítását, egymásra ható kritikai szemléletének megismerését elmélyítse, segítse a filo-
zófia keresztyéni interpretációját. 
A kutatás eddigi eredményei a „Filozófiai Perspektívák” és a „Hit és kultúra” könyvsoroza-
tokban láttak napvilágot. 
2. „Faluszeminárium” egyház-szociológiai kutatómunka. 
A gyülekezeti közösségi élet meghatározó tényezőinek feltárása és rendszerbe foglalása sá-
rospataki hagyomány. Különös fontosságot kap ez a kutató és elemző munka napjainkban, 
amikor a hagyományos közösségek felbomlásának vagyunk a tanúi. 
3. Egyháztörténeti forrásfeltáró kutatás. 
A Teológiai Akadémia a Tudományos Gyűjteményekkel közösen a Nagykönyvtár és az egy-
házkerületi levéltár fél évezredes idői mélységben felhalmozódott anyagára támaszkodva tárja 
fel és teszi közzé azokat az egyház- és kegyességtörténeti (mentalitástörténeti) forrásokat, 
amelyek új szempontok érvényesítését teszik lehetővé a történetírás számára. 
 
3. § A  Nagy Barna Kutatóközpont felépítése és működése 

A Nagy Barna Kutatóközpontot a Rendszeres Teológiai és Egyháztörténeti Tudományok In-
tézetének vezetője irányítja, akit az Intézet főállású munkatársai választanak meg az SRTA 
SZMSZ-ének megfelelően. A Kutatóközpont vezetője a feladatok, munkák és tervek tekinte-
tében konzultál az  Rendszeres Teológiai és Egyháztörténeti Tudományok Intézete munkatár-
saival, a megbeszélt célkitűzéseket vezetői jogkörben felelősen és önállóan munkálja, az el-
végzett munkáról évenként a Szenátusnak írásban beszámol. Az írásos beszámoló legkésőbb a 
tavaszi félév lezárását követő két héten belül megküldi a Szenátusnak, amelynek jóváhagyásá-
ról a Szenátus dönt.  

A Nagy Barna Kutatóközpont belső munkatársai a Rendszeres Teológiai és Egyháztörténeti 
Tudományok Intézetének munkatársai, akik részt vesznek a feladatok és célok megvalósításá-
ban. Munkakörüket és fizetésüket az SRTA SZMSZ-ének megfelelően a Rektor állapítja meg.  

Az intézet munkájába igény szerint külső munkatársak is bekapcsolódhatnak, feladatukat a 
Nagy Barna Kutatóközpont vezetője határozza meg, munkáltatói jogkört az SRTA SZMSZ-
ének megfelelően a Rektor gyakorol.  
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4. § A Nagy Barna Kutatóközpont működéséhez szükséges anyagiak biztosítása 

A Nagy Barna Kutatóközpont anyagi szükségleteinek biztosítása a SRTA költségvetésének 
részét képezi.  

A  Nagy Barna Kutatóközpont költségvetését a Kutatóközpont vezetője készíti el, és a Szená-
tus jóváhagyásával külön tételként kerül be a SRTA költségvetésébe. A Kutatóközpont költ-
ségvetési tételein belül a vezetőnek rendelkezési, és szükség esetén átcsoportosítási joga van. 
A Kutatóközpont vezetője a rendelkezésre bocsátott összeggel köteles évente írásban a tavaszi 
félé lezárását követő két héten belül elszámolni a Szenátusnak. A kutatóközpont vezetője lét-
rehozhat más alapokat is az anyagi fedezetek biztosítására, amelyről szintén köteles évente 
elszámolni (a kutatóközpont költségvetésében) a Szenátusnak. 

5. § Záradék 

A  Nagy Barna Kutatóközpont SZMSZ-e 2010. október 19. napjától lép hatályba. 

Jóváhagyta a Szenátus 2010. október 18. napján a 2010/106. számú határozatával. 
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SZABÓ ZOLTÁN KUTATÓKÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

1. § A Szabó Zoltán Kutatóközpont jogi helyzete, székhelye 

A Szabó Zoltán Kutatóközpont a Sárospataki Református Teológiai Akadémia Gyakorlati 
Teológiai és Keresztyén Nevelés Tudományok Intézetének külön álló szervezeti egysége. 
Székhelye: Sárospatak, Rákóczi u. 1.  

2. § A Szabó Zoltán Kutatóközpont céljai 

 A gyakorlati teológia klasszikus területein – homiletika, liturgika – folyik tudományos kuta-
tás. A katechetika mint a hitoktatás és általában a keresztény tanítás területeit vizsgáló tudo-
mányterület kiemelt hangsúlyt kap a tudományos kutatásban. 

3. § A Szabó Zoltán Kutatóközpont felépítése és működése 

A Szabó Zoltán Kutatóközpontot a Gyakorlati Teológiai és Keresztyén Nevelés Tudományok 
Intézetének vezetője irányítja, akit az Intézet főállású munkatársai választanak meg az SRTA 
SZMSZ-ének megfelelően. A Kutatóközpont vezetője a feladatok, munkák és tervek tekinte-
tében konzultál a  Gyakorlati Teológiai és Keresztyén Nevelés Tudományok Intézete munka-
társaival, a megbeszélt célkitűzéseket vezetői jogkörben felelősen és önállóan munkálja, az 
elvégzett munkáról évenként a Szenátusnak írásban beszámol. Az írásos beszámoló legkésőbb 
a tavaszi félév lezárását követő két héten belül megküldi a Szenátusnak, amelynek jóváhagyá-
sáról a Szenátus dönt.  

A Szabó Zoltán Kutatóközpont belső munkatársai a Gyakorlati Teológiai és Keresztyén Neve-
lés Tudományok Intézetének munkatársai, akik részt vesznek a feladatok és célok megvalósí-
tásában. Munkakörüket és fizetésüket az SRTA SZMSZ-ének megfelelően a Rektor állapítja 
meg.  

Az intézet munkájába igény szerint külső munkatársak is bekapcsolódhatnak, feladatukat a 
Szabó Zoltán Kutatóközpont vezetője határozza meg, munkáltatói jogkört az SRTA SZMSZ-
ének megfelelően a Rektor gyakorol.  

4. § A Szabó Zoltán Kutatóközpont működéséhez szükséges anyagiak biztosítása 

A Szabó Zoltán Kutatóközpont anyagi szükségleteinek biztosítása a SRTA költségvetésének 
részét képezi.  

A Szabó Zoltán Kutatóközpont költségvetését a Kutatóközpont vezetője készíti el, és a Szená-
tus jóváhagyásával külön tételként kerül be a SRTA költségvetésébe. A Kutatóközpont költ-
ségvetési tételein belül a vezetőnek rendelkezési, és szükség esetén átcsoportosítási joga van. 
A Kutatóközpont vezetője a rendelkezésre bocsátott összeggel köteles évente írásban a tavaszi 
félév lezárását követő két héten belül elszámolni a Szenátusnak. A kutatóközpont vezetője 
létrehozhat más alapokat is az anyagi fedezetek biztosítására, amelyről szintén köteles évente 
elszámolni (a kutatóközpont költségvetésében) a Szenátusnak. 
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5. § Záradék 

A Szabó Zoltán Kutatóközpont SZMSZ-e 2010. október 19. napjától lép hatályba. 

Jóváhagyta a Szenátus 2010. október 18. napján a 2010/106. számú határozatával. 
 


