
                                                 S Z A B Á L Y Z A T
                                   az ösztöndíjas külföldi tanulmányutakról
                                                       

                                                                 I.

1.  A Magyarországi Református Egyház a történelmi hagyományokat folytatva 
és  a  jelenkori  ökumenikus  gyakorlatot  figyelembe  véve  lelkészek,  teológiai 
hallgatók – és amennyiben az egyház szükségletei ezt kívánják – más egyházi 
munkatársak továbbképzés céljából, indokolt esetben ösztöndíjas tanulmányútra 
ad lehetőséget.

2.  Az ösztöndíjra egyházunk kiküldése alapján, vagy külföldi egyház, teológiai 
fakultás, alapítvány és más egyházi szervezet meghívására kerülhet sor.

3. A külföldi ösztöndíj célja a teológiát tudományos szinten művelő lelkészek 
továbbképzésének  elősegítése,  különösen  is  a  tudományos  utánpótlás 
biztosítása;  indokolt  esetben  a  doktori  programban  résztvevőknek  segítség 
nyújtása külföldön kutatásukhoz és disszertációjuk elkészítéséhez; a különböző 
területeken  és  munkaágakban  működő  lelkészek,  teológiai  hallgatók,  más 
egyházi munkások – képzésének és továbbképzésének az előmozdítása; végül 
az  ökumenikus  kapcsolatok  keretében  tevékenykedő  munkatársak 
felkészülésének és tapasztalatszerzésének a támogatása.

4.  A külföldi  ösztöndíj  biztosítására  a  Magyarországi  Református  Egyház  a 
nemzetközi egyházi szervezetekhez, a külföldi testvéregyházakhoz, valamint a 
teológiai, ill. egyházi tanintézetekhez fűződő kapcsolatainak a keretében kerül 
sor. A külföldi partnerhez továbbított kérelmek elfogadásáért a MORE nem tud 
kezességet vállalni, annak elbírálása és megadása a fogadó szerv hatáskörébe 
tartozik. A jelöltek az Ösztöndíj Bizottság ajánlásával közvetlenül fordulhatnak 
a külföldi testvéregyházak akadémiáinak ösztöndíj adományozó bizottságaihoz. 
A  külföldi  tartózkodás  és  a  tanulmányok  anyagi  feltételeit  az  ösztöndíjat 
biztosító  testület  garantálja.  A  kiküldő  egyház  indokolt  esetben  –  a  külügyi 
költségvetés terhére – az útiköltséget biztosíthatja.

5.  Az ösztöndíjak megszerzésére az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre.

a.) A Zsinati Ösztöndíj Bizottsághoz eljuttatott kérelmek.

b.)  Teológiai  Akadémiák  is  jogosultak  arra,  hogy  saját  hatáskörükben 
ösztöndíjas  tanulmányokra  hallgatókat  küldjenek  kialakult  ökumenikus 
kapcsolataikon  keresztül.  Ennek  intézése  adminisztratíve  és  pénzügyileg  az 
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Akadémia hatáskörébe tartozik. Az esetleges ösztöndíjas hely biztosítása nem 
történhet a Zsinati Iroda által megszerzett helyek rovására. A Teológia a saját 
hatáskörben szerzett ösztöndíjakról tájékoztatja a Zsinati Ösztöndíj Bizottságot 
és kéri az ösztöndíjak tudomásul vételét és jóváhagyását.

c.)  A  személyes  úton  kapott  ösztöndíjak  esetén  a  teológiai  hallgatók 
évhalasztást  kérve  a  Teológiai  Akadémiák  tanári  karán  át,  lelkészek és  más 
egyházi  munkások  szabadságot  kérve  az  egyházmegyéken,  az 
egyházkerületeken át fordulnak a Zsinati  Elnökséghez jóváhagyás végett.  Az 
ösztöndíjat  a  saját  hatáskörben  kell  intézni  adminisztratíve  és  pénzügyi 
vonatkozásban.

6.A külföldi ösztöndíjas tanulmányút időtartama általában egy akadémiai  év. 
Sor  kerülhet  azonban  –  különösen  nem  tanintézet  keretében  végzett 
tudományos,  ill.  tanulmányi  munka  céljából  –  rövidebb  vagy  hosszabb 
időtartamú kiküldésre is.  

7. Külföldi ösztöndíjas tanulmányútra – a Zsinati Ösztöndíj Bizottság javaslatát 
és a Zsinat Elnökségi Tanácsának az előzetes állásfoglalását figyelembe véve a 
Zsinat Elnöksége ad engedélyt, ill. megbízatást.

8.  Az ösztöndíjas tanulmányutakat a Zsinati Iroda Külügyi Irodája készíti elő 
és  szervezi  meg.  Az  ügyintézést  a  teológiai  hallgatók  esetében  a  Teológiai 
Akadémiák közreműködésével végzi.

9.   A  teológiai  tanárok  külföldi  tanulmányútjának  gondozása  nem  a  jelen 
szabályzat keretében kerül rendezésre.

                                                              II.

10.  Külföldi  ösztöndíjakban  olyan  lelkészek,  beosztott  lelkészek, 
segédlelkészek és teológiai hallgatók részesedhetnek, akik

- 35. életévüket még nem töltötték be;
- tanulmányútjuk  kezdetekor  legalább  az  I.  lelkészképesítő  vizsgával  – 

teológiai hallgatók esetében 6. lezárt félévvel -  rendelkeznek;
- ösztöndíjas  továbbképzésük  szakterületén  átlagon  felüli  tanulmányi 

eredményt érnek el, vagy gyakorlati munkát végeznek.

Az életkor tekintetében indokolt esetben kivétel tehető.

11.  Az ösztöndíj elnyerésének elengedhetetlen feltétele, hogy a pályázó – az 
ösztöndíjas tanulmányai helyén használatos nyelvben való jártasságáról számot 
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adjon az egyházi,  hazai  és külföldi  standard-ok alapján.  Ez az állami nyelv-
vizsgával rendelkezőkre is vonatkozik. Legutóbbi általános minősítése (vagy a 
Teológiai Akadémia 5. évfolyamán, az I. ill. a II. lelkészképesítő vizsgán, vagy 
az  alapvizsgán)  legalább  „jó  rendű”  legyen.  Ez  utóbbi  feltétel  az  utolsó 
minősítés után 3 évvel elveszti kizárólagos érvényét.

12.   Az  ösztöndíj  elnyeréséhez  kérelmet  kell  benyújtani  a  szándékolt 
tanulmányút előtt legalább 14 hónappal (vagyis az akadémiai év kezdete előtti 
esztendő  szeptember  15-ig  a  Zsinati  Iroda  Külügyi  Irodájára.  Teológiai 
hallgatók esetében az összesített kérelmet az Akadémiák juttatják el a Külügyi 
Irodához.

13.  A pályázati kérelem benyújtása előtt a pályázónak írásban ajánlólevelet, ill. 
állásfoglalást kell kérnie: 
- az illetékes egyházkerület elnökségétől;
- a területileg illetékes Teológiai Akadémia tanári karától;
- szaktárgyának  egyik  professzorától,  vagy  szakterületének  valamelyik 

elismert képviselőjétől.

14.  A pályázathoz szükséges benyújtani:
- a  legutóbbi  általános  tanulmányi  minősítés  és  a  nyelvismeret  hiteles 

igazolását;
- egy olyan önéletrajzot, amelynek – az adatok közlése mellett – tükröznie kell 

a  pályázó  lelki-szellemi  fejlődését,  eddigi  tanulmányi  munkáját, 
pályázatának indokát és tanul-mányi terveit, végül a választott szakterülettel, 
témával és kérelmezett tanulmányi hellyel kapcsolatos elgondolásait is;

- végül az ajánlások kérelmezése tárgyában írt leveleinek másolatát.

15.  A nem lelkészi jellegű egyházi munkatársak pályázata csak akkor vehető 
figyelembe, ha kiküldetésüket szakterületük vagy munkaáguk országos szintű 
vezetőtestülete vagy vezetője kellő indoklással kezdeményezi.

16.   A  pályázó  –  kérelme  aláírásával  és  benyújtásával  –  magára  nézve 
kötelezőnek  ismeri  el  a  külföldi  ösztöndíjas  tanulmányútban  részesülőkre 
vonatkozó előírásokat.

17.   Az  ösztöndíjas  kötelessége  a  tanulmányútra  való  alapos  felkészülés,  a 
külföldi tartózkodás idején a tanulmányi lehetőségek maximális kihasználása, a 
Magyarországi Református Egyház és a Magyar Köztársaság méltó képviselete.

18.   Az  ösztöndíj  eredetileg  meghatározott  tartamát  csak  kivételes  esetben, 
előzetes  engedély  alapján  lehet  meghosszabbítani,  átmenetileg  vagy  végleg 
megszakítani.  Időközi  szabadságra  való  hazautazás  anyagi  terheit  és 
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ügyintézését a Külügyi Iroda nem vállalja. Családtagok külföldre utazását és az 
ott tartózkodását az egyháznak nincs módjában biztosítani. Az ösztöndíjas az 
ösztöndíjat  biztosító  külföldi  szervekkel  szemben az előzetesen megállapított 
juttatásokon túlmenően további igényeket nem támaszthat.

19.  A hazai szolgálati hely szempontjából a külföldön töltött ösztöndíjas idő 
fizetés nélküli szabadságnak számít! A családos pályázóknak nyilatkozniuk kell 
arról,  hogy  távollétük  alatt  családjuk  anyagi  szükségleteiről  milyen  módon 
történik gondoskodás.

20.  Az ösztöndíjas hazatérése után útjáról írásos jelentést nyújt be a Külügyi 
Irodán keresztül a Zsinat Elnökségéhez és az Ösztöndíjas Bizottságnak szóban 
is beszámol. További pályafutása alatt köteles a legjobb igyekezete szerint arra 
törekedni,  hogy  tanulmányi  útjának  eredményeit  az  egyház  életében 
gyümölcsöztesse és magát tovább képezze.

                                                                  III.

21.  A Zsinati Ösztöndíj Bizottság tagjai a Zsinati Külügyi Bizottságának tagjai, 
a  Teológiai  Akadémiák  képviselői  és  a  Doktorok  Kollégiumának  főtitkára. 
Titkára és előadója a Zsinati Iroda Külügyi Irodájának vezetője.  Az elnököt a 
Bizottság tagjai választják egy zsinati ciklusra.

22.   A  zsinati  Ösztöndíj  Bizottság  megállapítja,  hogy  a  pályázatok,  ill.  a 
pályázók megfelelnek-e  az  előírt  feltételeknek,  az  írásos  anyagok alapján  és 
személyes  beszélgetések  keretében  megvizsgálják  a  jelöltek  alkalmasságát, 
rangsorolt  javaslatokat  készít  a  kiküldetésre  nézve  és  ennek során  lehetőség 
szerint figyelembe veszi az arányos területi elosztás szempontját is, állást foglal 
az  ösztöndíjas  választott  szakterülete,  tematikája  és  a  számára  javasolt 
tanulmányi hely tekintetében.

Megjegyzés:
Az illetékes egyházkerület elnökségének ajánlólevele a pályázó szolgálatával, 
magatartásával és tanulmányi munkájával kapcsolatos tapasztalatokat összegzi 
és a személyével kapcsolatos terveket, elvárásokat, reménységeket érzékelteti. 
Állást  foglal  abban  a  tekintetben  is,  hogy  a  pályázó  szolgálata  a  tervezett 
tanulmányi idő alatt nélkülözhető-e.

A Teológiai Akadémia tanári karának állásfoglalását  kari határozat alapján a 
dékán adja ki.  A szakprofesszor  vagy más szakember  a pályázó által  ismert 
tanulmányi munkásságát, alkalmasságát és terveit értékeli. 
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