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A Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19., hrsz. 5364 alatti Szent Atanáz Görögkatolikus 

Hittudományi Főiskola 2012-ben elfogadott és 2016-ban megújított, az EMMI Oktatási 

Államtitkárság által jóváhagyott Intézményfejlesztési Tervében a megvalósítandó célok között 

szerepel egyebek mellett az intézmény pedagógiai képzési és továbbképzési tevékenységének 

kiszélesítése, az oktatás nemzetköziesítése, új kutatási programok ösztönzése, a sajátos 

görögkatolikus kulturális örökség megőrzése, feldolgozása és megismertetése. A fentiekben 

megfogalmazott célok infrastruktúrájának biztosítása érdekében gondoltuk úgy 2016-ban, hogy 

szükség van egy kutató- és vendégházra, mely alkalmas vendégoktatók, kutatók, konferencia-

résztvevők, valamint a továbbképzések résztvevőinek elszállásolására. Ennek a projektcélnak a 

forrását biztosítottam az EGYH-KCP-16-P-0113 azonosítószámú projekt, mely 2019. december 

31-én fejeződött be. 

Ennek a projektnek a megvalósítása során derült ki, hogy célszerűbb és költséghatékonyabb 

megoldást jelenthet egy többfunkciós épület megépítése, amelyben helyet kaphat a kutató- és 

vendégház, pedagógiai intézet, valamint egy görögkatolikus múzeum is. Az épület tanulmányi ház 

néven minden olyan funkciót magába foglalhat, amely a Hittudományi Főiskola megvalósítandó 

céljai között szerepel és így a Görögkatolikus Metropólia fejlesztési céljait is szolgálja. 

Az EGYH-RKI-18-0002 projekt ehhez a komplex fejlesztéshez kapcsolódik a pedagógiai intézet 

kialakításával. Az épületet a Főiskola közvetlen szomszédságában, a Bethlen Gábor u. 21. sz. alatt 

építjük fel, ezt a területet megvásároltuk, saját tulajdonban van. 

A projekt eredményeként egy többfunkciós épület készül el várhatóan 2021. év végére több 

forrás összevonásával. Az EGYH-KCP-16-P-0113 támogatás terhére megvásároltuk a szükséges 

ingatlant, valamint elkezdődött a tervezési-engedélyezési munka. Az EGYH-RKI-18-0002, az 

EGYH-RKI-19-0002, valamint EGYH-RKI-20-0001 azonosítószámú támogatásokat szintén 

ennek a célnak az elérése érdekében használjuk fel annak érdekében, hogy 2021. év végére az 

épület I. üteme elkészüljön. A többfunkciós épület része a főiskolai pedagógiai intézet is, melyre a 

jelenlegi támogatást kaptuk. A kivitelezést a 2020. augusztus 6-án megkötött vállalkozási 

szerződés alapján a legkedvezőbb árajánlatot adó Palladian Kft. megkezdte, az épület I. ütemének 

befejezése szerződés szerint a hatálybalépést követő 18. hónap vége. A II. ütemhez további forrás 

bevonására van szükség. 


