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A SÁROSPATAKI REFORMÁTUS TEOLÓGIAI AKADÉMIA 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA1 

  

  

A Sárospataki Református Teológia Akadémia Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 

2011 évi CCIV. törvény (a továbbiakban Nftv.) és a Magyarországi Református Egyház fel-

sőoktatási intézményeiről szóló 2014. évi V. törvénye alapján az SRTA Szervezeti és Működési 

Szabályzatát az alábbiakban állapítja meg:2 

 

l. § Általános rendelkezések 

 

(1) Az intézmény neve: Sárospataki Református Teológiai Akadémia  

(2) Székhelye: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 1.  

(3) Postai és elektronikus levelezési címe: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 1., Pf.: 204;  

srta@tirek.hu  

(4) Honlapja: www.srta.hu  

  

2. § (1) A Sárospataki Református Teológiai Akadémia (a továbbiakban SRTA) a Sárospataki 

Református Kollégium önálló intézményeként a Magyarországi Református Egyház Tiszánin-

neni Református Egyházkerületének felsőoktatási intézménye, önkormányzattal rendelkező ön-

álló jogi személy.  

(2) A fenntartói jogokat a Tiszáninneni Református Egyházkerület gyakorolja.  

(3) Az SRTA feladata a református lelkészképzés, más egyházi tisztségekre és feladatokra szak-

emberek képzése, valamint az egyetemes és nemzeti kultúra közvetítése, a tudományok ápo-

lása.   

(4) Az SRTA egyházi jellegét, tulajdoni, fenntartói, szervezeti, tanbeli és spirituális jogok és 

feltételek biztosítják az alábbiak szerint:  

(5) Az SRTA a Biblia és a Magyar Református Egyház hitvallásai: a Heidelbergi Káté és a II. 

Helvét Hitvallás szellemében elkészített küldetésnyilatkozat alapján végzi oktató és tudomá-

nyos munkáját.  

(6) Az SRTA az 1951-ben megszüntetett „Sárospataki Református Főiskola Teológiai Akadé-

miája” jogutódja.  

 

3. § Az SRTA a magyarországi református teológiák hagyományait követve végzi a teológia 

tudományának művelését. Feladatának tekinti a lelkészképzést és más egyházi munkatársak 

képzését és a továbbképzést. Tantervét és vizsgakövetelményeit a többi magyarországi teoló-

giai akadémiák tantervéhez és vizsgakövetelményeihez igazítja, ezzel biztosítva az intézmé-

nyek közötti átjárhatóságot.  

  

4.§ Az SRTA oktatási és más szervezeti egységei 

 

(1) Az SRTA szervezeti egységei:  

a) Tudományintézetek  

b) Kutatóközpontok  

c) Internátusok  

d) Rektori Hivatal 

e) Tanulmányi Osztály 

                                                 
1 Átfogóan átdolgozta a 2011. évi CCIV. tv. rendelkezéseire is figyelemmel a Szenátus a 2014/6. számú határo-

zatával. Hatályos 2014. január 20-tól. 
2 Módosította a Szenátus 2012/21. számú határozata, hatályos 2012. április 23-tól 
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f) Hallgatói Önkormányzat  

(2) A szervezeti egységek szabályzatait a szervezeti egység vezetőjének javaslata alapján a Sze-

nátus hagyja jóvá.  

(3) Az önálló szervezeti egységeket a Szenátus javaslata alapján a Fenntartó egyházkerület köz-

gyűlése létesíti, illetve szünteti meg.  

 

5.§ Az SRTA gazdasági ügyintézését, pénzkezelését, az épületek és berendezések karbantartá-

sát, fűtését, takarítását, a Kollégium konyháinak és egyéb közös létesítményeinek (tornaterem, 

csónakház, iskolakert stb.) kezelését a Sárospataki Református Kollégium Szervezeti és Műkö-

dési Szabályzata szerinti gazdasági társaság látja el. 

 

6.§ (1) Az oktató-nevelő és tudományos munkát, valamint az ezekkel összefüggő kiegészítő 

feladatokat az egy-egy tudományágnak, illetve a vele rokon tudományoknak az oktatására és 

művelésére kialakított önálló oktatási, szervezeti egységek végzik.  

 

7. § Tudományintézetek 

 

(1)3 Az SRTA-n a következő tudományintézetek működnek: 

I. Bibliai Tudományok Intézete 

a) Ószövetségi tudományok 

b) Újszövetségi tudományok 

c) Szaknyelvi tudományok 

II. Rendszeres Teológiai és Egyháztörténeti Tudományok Intézete 

a) Rendszeres teológiai tudományok 

b) Egyháztörténeti tudományok 

c) Társadalomtudományok 

III. Gyakorlati Teológiai Tudományok Intézete 

a) Gyakorlati teológiai tudományok 

b) Keresztyén nevelési tudományok 

(2) Az intézetekhez be nem sorolt tárgyak oktatását a rektor felügyeli.  

(3) A tudományintézet  

a) A tudományintézetet az azokhoz tartozó tudományterületek alkotják, és magában foglalja a 

tudományintézethez tartozó kutatóközpontot.  

b) A tudományintézetek látják el az SRTA szakjainak felügyeletét:  

I. Bibliai Tudományok Intézete (Teológia szak)  

II. Rendszeres Teológiai és Egyháztörténeti Tudományok Intézete (Református közösségszer-

vező szak) 

III. Gyakorlati Teológiai és Keresztyén Nevelési Tudományok Intézete (Katekéta-Lelkipásztori 

munkatárs szak).  

c) A tudományintézetek a tanulmányi ügyeket a TVSz és saját SzMSz-ük alapján felügyelik és 

igazgatják.  

d) A tudományintézethez rendelt szak felelősét az intézet főállású oktatói választják meg a ha-

tályos felsőoktatási törvény figyelembe vételével.  

(4)4 A tudományintézet vezetőjét az intézethez tartozó főállású oktatók javaslatára a tudomány-

intézet főállású egyetemi‐, főiskolai tanárai vagy docensei közül a Fenntartó választja meg egy 

rektori ciklusra. Az intézetvezető több alkalommal is újraválasztható, (ha bármilyen okból rö-

videbb a rektori ciklus, az intézetvezető addig vezeti a tudományintézetet, ameddig a (volt) 

                                                 
3 Módosította az I/c, pont törlésével a Szenátus 2012/21. számú határozata, hatályos 2012. április 23-tól 
4 Módosította a Szenátus 2011/73. számú határozata, a hatályos szöveget a Szenátus 2012/21. számú határozata 

állapította meg, hatályos 2012. április 23-tól 
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rektor megbízása szólt volna). A tudományintézeti vezető megbízása a 65. életév betöltéséig 

szólhat. 

(5) A tudományintézet vezetőjének jogai és kötelességei  

a) összehívja a tudományintézeti értekezleteket és gondoskodik azok dokumentálásáról,  

b) szervezi és irányítja a tudományintézet kutatóközpontjának működését,  

c) szervezi a tudományintézet oktatói tevékenységét, különös tekintettel a tudományintézet fel-

ügyelete alá tartozó szakra, 

d) képviseli a tudományintézetet, 

e) véleményt nyilvánít a tudományintézetet érintő valamennyi kérdésben, javaslataival ilyen 

tartalmú döntéseket kezdeményezhet, 

f) irányítja és ellenőrzi a hozzá beosztott oktatók és más foglalkoztatottak munkáját,  

g) részt vesz az egyház tudományos életében  

(6) A tudományintézet vezetője köteles gondoskodni  

a) az oktatott tantárgyak tudományos műveléséről,  

b) az SRTA és a tudományintézeti tanterv folyamatos egyeztetéséről, a tantervi követelmények 

betartásáról,  

c) a tanrendi kötelezettségeknek a tudományintézet általi maradéktalan teljesítéséről. 

d) helyettesítéséről – a tudományintézet főállású oktatóinak javaslatát figyelembe véve – leg-

feljebb egy hónapra a rektor, hosszabb időre a Szenátus gondoskodik.  

 

8.§ Az SRTA kutatóintézete 

 

(1) Az SRTA a teológiai tudományok kutatóintézete is egyben, az egyes tudományterületek 

kutatása kutatóközpontokban történik. Kutatóközpontjai:  

a) Mátyás Ernő Kutatóközpont (Bibliai Tudományok Intézete)  

b) Nagy Barna Kutatóközpont (Rendszeres Teológiai Tudományok és Egyháztörténeti Tudo-

mányok Intézete)  

c) Szabó Zoltán Kutatóközpont (Gyakorlati Teológiai és Keresztyén Nevelési Tudományok In-

tézete) 

(2) A kutatóközpontok közös feladata a teológiai és a kapcsolódó szakterületeken folyó tudo-

mányos kutatás végzése, a kutatási eredmények közzététele, az oktatás számára való alkalma-

zása.   

9.§ A Szenátus 

 

(1)5 Az SRTA önkormányzati szerve a Szenátus, a Szenátus elnöke a rektor, e minőségében 

helyettese az általános rektor-helyettes.  

 

10.§ A Szenátus tagjai 

 

(1) A Szenátus tagjai: 

a) a rektor és helyettesei 

b) az SRTA intézetvezető oktatói  

c) az SRTA lelkipásztora (spirituális),  

d)6 további 5 fő választás útján. A tudományintézetek teljes állású oktatói, tanárai tudományin-

tézetenként legalább 2 főt jelölnek a Szenátusba. Jelölt lehet az a legalább heti 20 órában fog-

lalkoztatott7 oktató, aki az SRTA-val a választás napján szerződéses munkaviszonyban áll. A 

                                                 
5 Módosította a Szenátus 2012/21. számú határozata, hatályos 2012. április 23-tól 
6 Módosította a Szenátus 2009/170. számú határozata, a jelenlegi szövegezése a Szenátus 2012/21. számú határo-

zata alapján, hatályos 2012. április 23-tól 
7 Módosította a Szenátus 6/2017. számú határozata, hatályos 2017. február 1-től. 
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jelöltek közül az SRTA szervezeti egységeinek (Tudományintézetek, Rektori Hivatal, Tanul-

mányi Osztály) legalább heti 20 órában8 foglalkoztatott alkalmazottai választják meg a Szená-

tus tagjait; 

e) a hallgatói önkormányzat által választott 2 hallgató.  

(2) A Szenátus tagjai közül jegyzőt választ, akinek feladata a jegyzőkönyvek vezetése és a ha-

tározatok rögzítése.  

(3) A Szenátus titkára a jegyző.  

(4) Nem lehet a Szenátus tagja, aki fegyelmi büntetés hatálya alatt áll, valamint az a hallgató, 

aki az előző félévben az ösztöndíjra való jogosultsághoz előírt kreditszámot nem szerezte meg.  

(5) A szenátus választott tagjainak mandátuma egy rektori ciklusra szól. Kivételt képez a hall-

gatói képviselet.  

(6) A Szenátus tagjait indítványozási, észrevételezési, vélemény-nyilvánítási, javaslattételi és 

szavazati jog illeti meg.  

(7) A rektor a Szenátus üléseire a Fenntartó elnökségén és a Sárospataki Református Kollégium 

képviselőjén kívül mást is meghívhat, ha részvételét a napirendi pont megvitatásában szüksé-

gesnek tartja. A meghívott résztvevőknek tanácskozási joguk van.  

  

A Szenátus hatásköre 

 

11.§ A Szenátus az SRTA döntési, javaslattételi, véleményező és ellenőrzési joggal felruházott 

vezető testülete. 

 

12.§ (1) Szenátus döntési joga különösen a következő ügyekre terjed ki: 

a)9 a tanszékvezetők megválasztása; 

b) a saját szervezeti és működési rendjének éves munkatervének meghatározása, 

c) az SRTA szabályzatainak megalkotása, 

d) az SRTA bizottságai létesítése,  

e) az SRTA költségvetés tervezetének elkészítése,  

f) az SRTA oktatómunkájával és tudományos tevékenységével kapcsolatos alapvető kérdések 

megvitatása,  

g) tantervek, tantárgyi program meghatározása,  

h a felvehető hallgatók számának megállapítása, a felvétel speciális feltételeinek meghatáro-

zása,  

i) teológus és lelkészi jellegű külföldi oklevelek honosítása,  

j) az SRTA kitüntetései alapítása és adományozása,  

k) állandó és eseti bizottság létrehozása,  

l) másodfokon elbírálja a hallgatók fegyelmi ügyében keletkezett, a Fegyelmi Bizottság által 

hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezést; 

m) az egyházi alkalmazotti képzésben részt vevő hallgatók minősítése, 

n) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy szabályrendelet, szervezeti 

és működési szabályzat vagy melléklete a hatáskörébe utal,  

o) az SRTA életére vonatkozó minden olyan lényeges kérdés szabályozása, amely nem tartozik 

a Fenntartó hatáskörébe.  

(2) A Szenátus javaslatot tesz a Fenntartónak: 

a) tudományintézetek,10 kutatóintézetek, vagy más szervezeti egységek létrehozására, 

                                                 
8 Módosította a Szenátus 6/2017. számú határozata, hatályos 2017. február 1-től. 
9 Beiktatta a Szenátus 2012/21. számú határozata, hatályos 2012. április 23-tól 
10 Beiktatta a Szenátus 2012/21. számú határozata, hatályos 2012. április 23-tól 
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b) Az SRTA rektora, és tudományintézetei vezetőinek megválasztására,11 visszahívására egye-

temi, főiskolai tanári kinevezésre, 

c) A Magyarországi Református Egyház (a továbbiakban: Egyház) által alapított, az Egyház 

javaslata alapján adományozható kitüntetések, kitüntető , illetőleg tiszteletbeli címek, oklevelek 

adományozására, 

d) főiskolai magántanári vagy tiszteletbeli tanári cím adományozására, 

e) a Professor Emeritus cím adományozására. 

(3) A Szenátus véleményt nyilvánít: 

a) a Sárospataki Református Kollégiumot érintő  költségvetési és fejlesztési javaslatokról, 

b) a Sárospataki Református Kollégium szabályzatainak tervezeteiről, 

c) minden olyan, az SRTA tevékenységével összefüggő kérdésről, amely nem a Fenntartó ha-

táskörébe tartozik.  

(4) A Szenátus ellenőrzési hatáskörében munkaterve alapján beszámoltatja az SRTA oktatási 

szervezeti egységeinek, valamint a Rektori Hivatal vezetőjét. A Szenátus az SRTA-n működő 

minden szervezeti egységtől beszámolót és tájékoztatást kérhet.  

(5) A Szenátus szükség szerint határozattal állapíthatja meg azokat a hatásköreit, amelyekben 

a döntés jogát a rektorra vagy oktatói és tudományos tanácsra ruházza.  

  

13.§ A Szenátus ülése 

 

(1) A Szenátus hatáskörét ülésen gyakorolja, amelyet a rektor szükség szerint, de tanévenként 

legalább négy alkalommal a napirend megjelölésével hív össze. 

(2) A Szenátus üléseinek munkarendjét a félévenként meghatározott munkaterv szabja meg, 

amely tartalmazza az egyes ülések tervezett időpontját és napirendjét. A munkaterv elfogadá-

sára a rektor tesz javaslatot az oktatási félév első szenátusi ülésén. A Szenátus tagjai kezdemé-

nyezhetik az elfogadott munkatervhez képest az egyes szenátusi ülések napirendjének módosí-

tását, a tervezett napirendi pont elhagyását vagy új pont felvételét. Az egyes ülések napirendjé-

ről a Szenátus határozatával dönt.  

(3) A Szenátust az erre vonatkozó indítvány megérkezésétől számított 15 napon belüli időpontra 

össze kell hívni, ha azt a Szenátus tagjainak egyharmada írásban kéri, vagy ha a Fenntartó Egy-

házkerület elnöksége erre a rektort felhívja. 

(4) A Szenátus ülései az SRTA oktatói és kutatói számára nyilvánosak. Ha a Szenátus bármely 

tagja zárt ülés tartását indítványozza, erről a Szenátus esetenként nyilvános szavazással egy-

szerű többséggel határoz.  

(5) A Szenátus tagjainak az ülésen való részvétel kötelező.  

(6) Az ülés napirendjére vonatkozó javaslatot, egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előter-

jesztéseket a meghívottaknak legalább 2 nappal az ülés előtt, az ülésre szóló meghívóval együtt 

– az ülés helyének és idejének pontos feltüntetésével – írásban meg kell küldeni. Ha a rektor 

indokoltnak látja, megengedheti az ülésen történő szóbeli előterjesztést. 

 

14.§ (1) A Szenátus ülését levezető elnök vezeti. A szenátusi ülés levezető elnöke rendszerint 

a rektor, de szükség esetén a teendők ellátására a rektor-helyettesét, (a rektor helyettesek bár-

melyikét) felkérheti.  

(2) A Szenátus akkor határozatképes, ha az ülésen a tagjainak több mint fele jelen van.  

(3) Ha a Szenátus ülését határozatképtelenség miatt megtartani nem lehet, akkor az újabb ülés 

legalább 3, legfeljebb 15 napon belüli időpontra összehívható. Az ugyanazon napirenddel meg-

hirdetett második ülés a szavazati joggal rendelkező jelenlevő tagok számától függetlenül ha-

tározatképes.  

                                                 
11 Beiktatta a Szenátus 2012/21. számú határozata, hatályos 2012. április 23-tól 
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(4) A Szenátus jegyzője folyamatosan ellenőrzi az ülés határozatképességét. Ha a határozatké-

pesség hiányát állapítja meg, akkor e körülményről tájékoztatja az ülés elnökét. A határozat-

képtelenné vált ülést be kell rekeszteni, tekintet nélkül a még hátralévő, határozathozatalt 

igénylő napirendi pontok jellegére.  

 

15.§ (1) A napirendi pont megtárgyalása után – amennyiben szükséges – az elnök szavazást 

rendel el. Szavazást kell elrendelni:  

a) azokban az ügyekben, amelyekben a Szenátus dönt, javaslatot tesz vagy véleményt nyilvánít,  

b) minden olyan egyéb ügyben, amelyben a Szenátus a testületi állásfoglalást szükségesnek 

tartja. A napirendben és az előterjesztésben fel kell tüntetni, hogy az adott kérdésben szavazás 

szükséges-e, vagy sem.  

(2) Először a módosító indítványok azután az előterjesztés egészéről kell szavazni.  

(3) A Szenátus a határozatait általában nyílt szavazással hozza. Titkos szavazást kell tartani:  

a) minden személyi kérdésben, 

b) azokban a kérdésekben, amelyekben a Szenátus így határoz.  

(4) A Szenátus minden tagja egy szavazattal rendelkezik. A Szenátus határozatait a jelenlévő 

tagok többségének szavazatával hozza. A jelenlévők kétharmadának „igen” szavazata szüksé-

ges az SRTA szabályzataiban meghatározott esetekben. Az előterjesztés (vagy módosító indít-

vány) akkor tekinthető elfogadottnak, ha az igennel szavazók száma a nemmel szavazók és a 

szavazástól tartózkodók együttes számát meghaladja.  

(5) Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazásnál az elnök szavazata dönt. Ha a szavazás titkos 

volt, az elnök új szavazást rendel el; megismétlődő szavazategyenlőség esetén nem személyi, 

vagy egy személyt érintő kérdésben a javaslat elutasítottnak tekintendő. Személyi kérdésekben, 

több jelölt esetén sorshúzással kell dönteni. (1996 évi I. tv. 8.§ (7)) 

(6) A szavazás eredményét az ülésen ismertetni kell.  

(7) A Szenátus határozata alapján kivételes esetben ülésen kívüli írásbeli szavazás megtartásá-

nak is helye lehet.  

(8) A Szenátus ülésének jegyzőkönyvét és a Szenátus határozatának egy példányát az ülést kö-

vetően meg kell küldeni a Fenntartónak.  

(9) A Szenátus nyílt üléseinek előterjesztései, jegyzőkönyvei és határozatai az SRTA oktatói, 

más  foglalkoztatottjai és az érintettek számára nyilvánosak. Zárt ülések jegyzőkönyveiből csak 

a határozatok nyilvánosak  

(10) A Szenátus határozatai ellen az érintettek – amennyiben azt jogszabály vagy szervezeti-

működési szabály rendelkezése nem zárja ki – a határozat kézhezvételétől számított 15 napon 

belül a Fenntartó Egyházkerület Elnökségéhez nyújthatnak be fellebbezést.  

 

16.§ Az SRTA állandó bizottságai 

 

(1) Állandó bizottságok:  

a) Oktatói és Tudományos Tanács  

b) Fegyelmi Testület és Fegyelmi Bizottság 

c) Minőségbiztosítási Bizottság  

d) Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság  

e) Kreditbizottság 

f) Tanulmányi Bizottság  

(2) Az állandó bizottságok működési szabályait az SZMSZ vonatkozó mellékletei tartalmazzák.  

 

17. § A rektor 

 

(1) Az SRTA felelős vezetője a rektor.  
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(2) A rektort a Szenátus jelöli az SRTA egyetemi-, főiskolai tanárai és docensei közül. 

(3)12 A rektort a Szenátus által javasolt személyek közül a Fenntartó választja és terjeszti fel az 

Nftv-ben szabályozott módon. A rektor megbízatása legfeljebb13 3 évre szól, és egy alkalommal 

újabb 3 évre meghosszabbítható.  

(4) A rektori tisztségre jelöltek személyére a Szenátus bármely tagja javaslatot tehet. Aki a 

jelölést elfogadta erre vonatkozó írásos nyilatkozatát és az SRTA-val kapcsolatos koncepcióját 

a jelölés elfogadásától számított 30 napon belül be kell nyújtania a Szenátusnak.  

(5) A Szenátus a benyújtási határidő leteltét követő első ülésén a benyújtott koncepció(ka)t a 

jelölt(ek) bevonásával megvitatja.  

(6) A Szenátus ezt követő ülésén szavaz a jelölt(ek)ről.  

(7) A Szenátus szavazás előtt meghatározza a felterjesztendő jelöltek számát, majd szavaz a 

személyükről. Azt a jelöltet terjesztheti fel a fenntartónak választásra, aki a szavazatok egyszerű 

többségét elnyerte. Szavazategyenlőség esetén a szavazást az érintettekre vonatkozóan meg kell 

ismételni a soron következő Szenátusi ülésen. Ha ott is szavazategyenlőség áll elő két jelölt 

között, akkor a kinevezésre történő felterjesztést sorshúzással kell eldönteni. Ha a szavazat-

egyenlőség egy jelöltre vonatkozik, akkor a jelölést eredménytelennek kell nyilvánítani.  

(8) Eredménytelen jelölés esetén a Fenntartó dönt a Rektor személyéről. 

(9) A Rektor visszahívását a Szenátus tényleges tagjainak kétharmados többségével kezdemé-

nyezheti a Fenntartónál.  

  

18.§ A rektor feladata és hatásköre: 

 

a) az SRTA képviselete, 

b) az SRTA szervezeti egységei, az SRTA oktatási tevékenysége és az SRTA-n szervezett to-

vábbképzés irányítása és ellenőrzése, 

c) az oktatói és nevelői munka feltételeinek biztosítása, 

d) az SRTA intézményi ügyeiben a kiadmányozási és az SRTA rendelkezésére álló pénzügyi 

keretek között az utalványozási, szerződéskötési és kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása, 

amelyeket részben vagy egészben helyettesére átruházhat,  

e) az SRTA személyzeti munkájának irányítása,  

f) a Szenátus ülésének előkészítése és az ott hozott határozatok végrehajtásának irányítása. A 

rektor köteles a Szenátust tájékoztatni a Szenátus határozatainak végrehajtásáról, továbbá va-

lamennyi jelentős intézkedésről, annak okairól, különös tekintettel azokra melyek eltérnek a 

Szenátus javaslatától,  

g) az Akadémiához tartozó internátusok felügyelete, 

h) az SRTA kapcsolatainak fenntartása a református egyház gyülekezeteivel,  

i) az SRTA kapcsolatainak fenntartása és fejlesztése magyarországi és külföldi felsőoktatási 

intézményekkel, tudományos és egyházi szervezetekkel, 

j) gyakorolja a munkáltatói jogkört – az egyetemi tanár, főiskolai tanár és docens esetében a 

kinevezés és a felmentés kivételével – az SRTA valamennyi oktatója, kutatója és – ha e sza-

bályzat eltérően nem rendelkezik – alkalmazottja felett,  

k) minden olyan egyéb feladat és hatáskör, amit jogszabály, az egyház törvényei, vagy a Sáros-

pataki Református Kollégium Szervezeti és működési szabályzata előír;  

m) a Fenntartó által átruházott hatáskörök gyakorlása, különösképpen a munkáltatói jogok te-

rületén.  

 

                                                 
12 A bekezdés második mondatát módosította a Szenátus 2012/21. számú határozata, hatályos 2012. április 23-tól 
13 A kiegészítést elfogadta a Szenátus 98/2014. számú határozata, hatályos 2014. szeptember 5-től. 
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A rektor-helyettesek 

 

19.§ A rektort az SRTA vezetésében rektor-helyettes(ek) segíti(k). A rektor és helyettesei(k) 

közötti munkaköri megosztást a rektor állapítja meg. Erről a Szenátust tájékoztatja. 

 

20. §14 A rektor-helyettes(ek) kinevezéséhez a Szenátus szavazatainak egyszerű többsége szük-

séges a 15.§ (5) bekezdését figyelembe véve. Szavazategyenlőség esetén azonban új szavazás 

csak a következő ülésen rendelhető el ugyanazon jelöltekkel.  

  

21. § Az SRTA oktatói 

 

Az SRTA-n oktatói munkakörben foglalkoztatottak: egyetemi-, főiskolai tanár, egyetemi-, fő-

iskolai docens, adjunktus, tanársegéd.   

  

22. § Az oktatókra vonatkozó általános rendelkezések 

  

Az SRTA oktatóit érintő általános rendelkezéseket, az alkalmazási követelményeket az SZMSZ 

V. számú melléklete tartalmazza.  

  

23. § Egyetemi és főiskolai tanár 

 

(1) Az egyetemi- és főiskolai tanárt a Szenátus javaslatára a Fenntartó terjeszti fel kinevezésre 

a vonatkozó hatályos állami és egyházi törvények szerinti eljárásban.  

(2) Az egyetemi- és főiskolai tanári kinevezésre a Szenátus bármely tagja javaslatot tehet. A 

kinevezés folyamatára a rektor-választás szabályai az irányadóak. 

(3) Az egyetemi- és főiskolai tanár felmentése a mindenkor hatályos Nftv. és egyházi törvények 

szerint történik.  

 

24. § Egyetemi és főiskolai docens 

  

(1)15 Az NFtv-ben megjelölt feltételeknek megfelelő docenst pályázat vagy meghívás útján a 

Szenátus nevezi ki és menti fel. 

(2)16 A meghívást vagy az elbírált pályázati eredményt a Szenátus felterjeszti jóváhagyás végett 

a Fenntartóhoz. 

 

25. § Adjunktus és tanársegéd 

 

(1) Az adjunktust és tanársegédet a Szenátus nevezi ki.  

(2) Az adjunktus és tanársegéd kinevezését a megfelelő tudományintézet intézetvezető tanára 

kezdeményezheti. 

 

26. § Megbízott oktatók 

 

(1) A SRTA megbízott oktatókat is foglalkoztathat.  

(2) A megbízás időtartamát a Szenátus állapítja meg.  

  

27/A. §  Az SRTA tanárai 

                                                 
14 Módosította a Szenátus 2012/21. számú határozata, hatályos 2012. április 23-tól 
15 Módosította a Szenátus 2012/21. számú határozata, hatályos 2012. április 23-tól 
16 Beiktatta a Szenátus a 2014/ számú határozata, hatályos 2014. január 20-tól 
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(1)  Az SRTA tanárait érintő általános rendelkezéseket az SZMSZ V. számú melléklete tartal-

mazza.  

(2)  Az akadémián tanári munkakörben foglalkoztatottak: SRTA lelkésze (spirituális), nyelvta-

nár, gyakorlatvezető tanár, internátusi tanár, művésztanár, más szakmai vagy egyéb tantárgyat 

tanító tanár.  

(3) Az SRTA tanári munkakörben foglalkoztatott alkalmazottait a Szenátus választja meg pá-

lyázat vagy meghívás útján az általános szabályok szerint. 

(4) Az alkalmazás időtartamát a Szenátus állapítja meg  

 

27/B.§17 Az SRTA lelkipásztora 

 

(1) Az SRTA lelkipásztorát (spirituális) a Szenátus pályázat vagy meghívás útján választja meg 

határozatlan időre. 

(2) Az SRTA lelkipásztora intézeti lelkészi státuszban az SRTA-val lelkészi szolgálati viszony-

ban áll. 

(3) Az SRTA lelkipásztora fölött a munkáltatói jogokat a rektor gyakorolja.  

 

28.§ Az SRTA kutatói 

 

(1) Az SRTA kutatóit érintő általános rendelkezéseket az SZMSZ V. számú melléklete tartal-

mazza.  

(2) Az Akadémián kutatói munkakörben foglalkoztatottak: tudományos főmunkatárs, tudomá-

nyos munkatárs, tudományos segédmunkatárs, tudományos tanácsadó, kutatóprofesszor.  

(3) A kutatót a szenátus nevezi ki pályázat vagy meghívás útján az általános szabályok szerint.  

(4) Az alkalmazás időtartamát a Szenátus állapítja meg.  

  

29. § Az oktatókra, tanárokra és kutatókra vonatkozó egyéb szabályok 

 

(1) A munkáltató rendes felmondással – a Munka Törvénykönyvében meghatározottakon túl –  

az oktatói munkakörben történő foglalkoztatás megszüntetését kezdeményezheti, ha az oktató  

a) nem teljesítette a oktatói követelményrendszerben meghatározottakat,  

b) részére a tanítási időre eső munkavégzést – két félév átlagában – legalább ötven százalékában 

nem tudja biztosítani,   

c) nem teljesítette azokat a munkakör betöltéséhez szükséges feltételeket, amelyeket a munkál-

tató – megfelelő határidő biztosításával – a munkaszerződésben elő írt.  

(2)  A munkáltató a felmondást akkor is kezdeményezheti, ha átszervezés vagy valamilyen más 

okból az oktató, tanár és kutató munkaköre megszűnik.  

(3)18 Az oktatók alkalmazásánál az Nftv. szabályai az irányadók. Így egyetemi, főiskolai tanári, 

docensi, kutatóprofesszori, tudományos tanácsadói munkakörökben az oktató és a kutató a het-

venedik életévének betöltéséig foglalkoztatható. A főiskolai, illetve egyetemi tanár esetében a 

foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszüntetésére az Nftv. 31. § (6)-(8) bekezdésében írt 

rendelkezéseknek megfelelően a rektor jogosult.  

(4) A református felsőoktatási képzésben részt vevő egyházi személyek alkalmazására az egy-

házi szolgálati jogviszony szabályait is alkalmazni kell. 

(5) A kinevezéseknél és átsorolásoknál a vonatkozó szabályozásokon túl érvényesíteni kell az 

oktatói követelményrendszer 2.sz. mellékletének paragrafusait is.19 

                                                 
17 Beiktatta a Szenátus 2012/21. számú határozata, hatályos 2012. április 23-tól 
18 A bekezdés 2. és 3. mondatát módosította a Szenátus 2012/21. számú határozata, hatályos 2012. április 23-tól 
19 Módosította a Szenátus 53/2015. számú határozata 2015. május 19-én. 
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Címek adományozása 

  

30. § Professor Emeritus cím adományozása  

(1)20 A Szenátus a nyugdíjba vonult egyetemi, főiskolai tanárnak "Professor Emeritus" címet 

adományozhat. A cím adományozását a Fenntartó Egyházkerület elnöksége, valamint a rektor 

kezdeményezheti. A cím adományozására vonatkozó javaslatot a Szenátus véleményezi és kö-

teles írásban kikérni az SRTA professzorainak véleményét. A cím adományozására vonatkozó 

javaslatot a rektor terjeszti a Fenntartó Egyházkerület Közgyűlése elé.  

(2)  Professor Emeritus cím adományozható annak a nyugállományba vonult egyetemi, főisko-

lai tanárnak, aki  

a)  több  mint  10  évig  az SRTA főállású  egyetemi  oktatója  volt,  

b) kiváló oktató - kutatómunkát végzett,  

c) a hazai és a nemzetközi tudományos életben kitüntetést vagy társasági tagságot szerzett,  

d) az Akadémián tudományos műhelyt teremtett.  

(3) A Professor Emeritus cím birtokosa jogosult:  

a) az SRTA bizottsági tagságra,  

b) az SRTA infrastruktúrájának használatára.  

(4) A Professor Emeritus cím birtokosa köteles:  

a)  megállapodás  alapján  a  felsőoktatási  alapképzésben,  a  szakirányú továbbképzésben, 

valamint a doktori képzésben való részvételre,  

b) megállapodás alapján az SRTA tudományos (kutató) munkájában részt venni.  

(5) A Professor Emeritus cím birtokosának juttatásairól kormányrendelet rendelkezik, melynek 

forrását a fenntartó biztosítja.  

  

31. § Tiszteletbeli teológiai tanári cím adományozása  

(1) A Szenátus javaslatára a Fenntartó az intézménnyel munkaviszonyban nem álló személynek 

tiszteletbeli teológiai tanári címet adományozhat.  

(2) A tiszteletbeli teológiai tanári cím annak adományozható, aki a hazai vagy nemzetközi ke-

resztyén vagy tudományos közéletben a SRTA szellemiségével összeegyeztethető, kiemelkedő 

munkát végez.  

  

32. § Címzetes teológia tanári és docensi cím adományozása  

(1) A Szenátus az oktatásban rendszeresen, illetve tartósan jelentős feladatot ellátó, az Akadé-

miával alkalmazotti jogviszonyban nem álló személynek címzetes tanári, illetve docensi címet 

adományozhat.  

(2) Címzetes teológiai tanári, illetve docensi cím olyan személynek adományozható, aki hazai 

és nemzetközi szakmai, tudományos életben kimagasló teljesítményt nyújtott.  

  

33. § A Rektori Hivatal 

 

(1) Az SRTA vezetését és a rektor igazgatási tevékenységét rektori hivatal (a továbbiakban: 

hivatal) segíti. A hivatal főbb feladatai a következők:  

a) az SRTA mint intézmény igazgatásával kapcsolatos feladatok, 

b) az oktatással kapcsolatos tanulmányi és ösztöndíj-ügyeinek intézése,  

c) az SRTA testületei üléseinek előkészítése,  

d) ügyiratkezelés és irattározás,  

                                                 
20 Módosította a Szenátus 2012/21. számú határozata, hatályos 2012. április 23-tól 
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e) az SRTA-t érintő pályázati ügyekben  adatszolgáltatás  és  az  adminisztratív feladatok ellá-

tása,  

(2) A hivatalt a rektor vezeti.  

(3) A hivatal szervezetét és további részletes feladatait e szabályzat VI. számú melléklete sza-

bályozza.  

 

34. § Tanulmányi Osztály 

 

(1) A hallgatók tanulmányi és a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos ügyeit – a szociális ügyek 

kivételével – a tanulmányi osztály végzi. 

(2) A tanulmányi osztály munkáját a tanulmányi ügyekkel megbízott rektorhelyettes felügyeli.  

(3) A tanulmányi osztály munkatársaival kapcsolatban a munkáltatói jogokat a rektor gyako-

rolja. 

(4) A tanulmányi osztály munkatársainak feladatkörét e szabályzat VI. számú melléklete sza-

bályozza. 

 

 

35. § Az SRTA hallgatói 

 

(1) Az SRTA hallgatója az lehet, aki a felvételi követelményeknek megfelelt, vállalja az intéz-

mény céljait, keresztyén szellemiségét, s felvétele esetén részt vesz az intézmény által folytatott 

képzésben.  

(2)  A hallgató joga – a felsőoktatásról szóló törvényben megfogalmazottakon túlmenően –

színvonalas oktatást kapni, a krisztusi szeretet jegyében egyéni gondoskodásban részesülni, az 

intézmény gyülekezeti és egyéb közösségi életében részt venni. Felkészítésében a mentori in-

tézmény segíti. Szabályait az SzMSz XII. melléklete tartalmazza. 

(3)  A hallgató kötelessége a hallgatói fogadalom szellemében élni, a keresztyén örökség ha-

gyományait, értékeit megismerni, megbecsülni. 

(4)21 Az SRTA hallgatóinak hallgatói jogviszonyára, jogaikra és kötelezettségeikre az Nftv. 

rendelkezéseit, továbbá az SRTA tanulmányi és vizsgaszabályzatát kell alkalmazni. 

(5) A hallgatókkal szembeni fegyelmi és kártérítési felelősség szabályait, a fegyelmi vétségeket, 

fegyelmi büntetéseket és fokozatait, a fegyelmi eljárás részletes szabályait, ideértve a mentes-

ülés eseteit és a mentesítési eljárást, az intézményi Fegyelmi Bizottság megalakítását,  a  tár-

gyalás  és  a  bizonyítás  szabályait,  a  védelem  és  a  nyilvánosság  ügyét,  az SRTA külön 

szabályzatban  állapítja meg. Ennek ismeretét a hallgatónak a beiratkozáskor aláírásával kell 

igazolnia. 

  

36. §. Az SRTA Hallgatói Önkormányzata (Diákpresbitérium) 

 

(1) A hallgatói önkormányzat az intézményi autonómia kifejeződése a hallgatók szintjén. Hi-

vatása az Akadémián első sorban a közösségi szolgálat végzése, másodrenden pedig az ifjúság 

jogainak felelős gyakorlása. 

(2) A hallgatói önkormányzat feladatát ellátó Diákpresbitérium az SRTA hallgatói által maguk 

közül választott, a demokratizmus elvei szerint felépülő és működő önigazgató szervezet. 

(3) Vezetői a szenior és az esküdtfelügyelő. 

                                                 
21 Módosította a Szenátus 2012/21. számú határozata, hatályos 2012. április 23-tól 
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(4)  A Diákpresbitérium e Szabályzat keretei között saját alapszabálya alapján működik, melyet 

a Szenátusnak jóváhagyásra bemutat. Alapszabályát e Szabályzat VII. számú melléklete tartal-

mazza. A Diákpresbitérium képviselői évente tájékoztatják a Szenátust a Diákpresbitérium mű-

ködéséről és gazdálkodásáról.  

  

37.§.  Záró rendelkezések 

 

(1)  A Szabályzat elfogadásához és módosításához a Szenátus jelenlévő tagjai legalább kéthar-

madának „igen” szavazata szükséges.  

(2)  A szabályzatot a Szenátusnak háromévente felül kell vizsgálnia, a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt szövegét jóváhagyásra a Fenntartónak meg kell küldeni.  

(3) A szervezeti és működési szabályzat mellékletei a következők:  

 I. Tudományintézetek SzMSz-ei  

 II. Térítési és juttatási szabályzat 

 1. Pontrendszer a szociális ösztöndíj megállapításához 

 2. Hallgatói szerződések 

 3. A Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság szervezeti és működési szabályzata 

 III. Fegyelmi és kártérítési szabályzat  

 IV. Minőségbiztosítási Bizottság működési szabályzata  

 V. Oktatói követelményrendszer  

 1. Az alkotói szabadság (szombatév) szabályozása 

 VI. Szabályzat a Rektori Hivatalról és Tanulmányi Osztályról 

VII. Az Akadémiai Presbitérium és a Hallgatói Önkormányzat szervezeti és működési sza-

bályzata  

VIII. Kutatóközpontok SzMSz-ei  

IX. Erasmus ösztöndíj szabályzata  

X. Iratkezelési szabályzat 

XI. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) 

   1. képesítési követelmények  

   2. tantervek  

   3. SRTA legációs szabályzata  

   4. SRTA felvételi és átiratkozási szabályzat  

   5. Pályatételekre, alapvizsga dolgozatokra, szakdolgozatokra vonatkozó szabályozás 

   6. SRTA internátusi szabályzata  

   7. SRTA internátusainak házirendje  

XII. Az SRTA mentori intézményéről 

XIII. A hallgatók minősítési eljárásának szabályzata 

(4) A szervezeti és működési szabályzat a Fenntartó jóváhagyásának napján lép hatályba.  

  

A fenti szabályzat a Sárospataki Református Teológiai Akadémia Szenátusa által 2014. január 

16-i ülésén a 2014/6. számú határozattal jóváhagyott szabályzat módosításával készült, és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget tartalmazza, melyet a Szenátus 2016. 

május 26-i ülésén a 31/2016. számú határozattal fogadott el, és a Fenntartó Egyházkerület 2016. 

… hónap … napján hagyott jóvá. 

 


