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A Magyarországi Református Egyház
S Z A B Á L Y Z A TA
A zsinati ösztöndíj keretében megvalósított külföldi tanulmányutakról

1. A Magyarországi Református Egyház a peregrináció történelmi
hagyományait folytatva és a jelenkori ökumenikus gyakorlatot figyelembe véve
támogatja, hogy lelkészei, doktoranduszai, teológia-lelkész szakos hallgatói (a
továbbiakban: teológiai hallgató) és – amennyiben szükségletei ezt kívánják –
más egyházi munkatársai egyházi ösztöndíjak keretében külföldön felsőoktatási
tanulmányokat vagy egyéni kutatómunkát folytassanak szakmai felkészülésük,
továbbképzésük, valamint nemzetközi ökumenikus kapcsolatok kiépítése és
ápolása céljából.
2. A nemzetközi egyházi szervezetek, ökumenikus partneregyházak és
szervezeteik által adományozott, tanulmányi célú egyházi ösztöndíjra a
Magyarországi Református Egyház (a továbbiakban: az MRE) kiküldése
alapján, valamint külföldi egyház, alapítvány és más egyházi szervezet
meghívására kerülhet sor.
3. Egyházi tanulmányi ösztöndíj kizárólag az MRE előzetes jóváhagyásával
vehető igénybe.
4. Az egyházi tanulmányi ösztöndíj célja
a) a különböző területeken és munkaágakban működő lelkészek és más
egyházi munkatársak továbbképzésének előmozdítása;
b) a teológiai hallgatók képzésének elmélyítése és ökumenikus
nyitottságuk kiszélesítése;
c) a teológiát tudományos szinten művelő lelkészek továbbképzésének
elősegítése, különösen is a tudományos utánpótlás biztosítása;
d) a doktori programban részt vevő diplomás lelkészek segítése külföldi
kutatásaikban és disszertációjuk elkészítésében;
e) az ökumenikus kapcsolatok keretében tevékenykedő munkatársak
felkészülésének és tapasztalatszerzésének a támogatása.
5. Egyházi tanulmányi ösztöndíj elnyerésére az alábbi lehetőségek állnak
rendelkezésre:
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a) Az MRE lelkészképzést (is) folytató egyetemei és főiskolái (a
továbbiakban: lelkészképző intézmények) jogosultak arra, hogy –
nem egyházi finanszírozású felsőoktatási csereprogramjaik mellett –
saját hatáskörükben ösztöndíjas tanulmányokra hallgatókat küldjenek
kialakult ökumenikus egyházi kapcsolataikon keresztül. Az ilyen
ösztöndíjak szervezése és finanszírozása az adott lelkészképző
intézmény hatáskörébe tartozik. Az esetleges ösztöndíjas hely
biztosítása nem történhet a zsinati ösztöndíjas helyek rovására. A
lelkészképző intézmény a saját hatáskörben szerzett egyházi
ösztöndíjakról előzetesen tájékoztatja a Zsinati Ösztöndíj Bizottságot
és kéri az ösztöndíjak tudomásul vételét és jóváhagyását.
b) A személyes úton kapott külföldi, ökumenikus partneregyház vagy
szervezet által adományozott tanulmányi ösztöndíj esetén a
lelkészképző intézmények hallgatói az intézmény teológiai karának
dékánján, kar nélküli intézmények esetében a rektorán át, lelkészek
és más egyházi munkatársak közvetlen felettesei támogató
nyilatkozatát kikérve a területileg illetékes esperesen, kerületi
fenntartású intézmények munkatársai pedig a területileg illetékes
püspökön át fordulnak a Zsinati Ösztöndíj Bizottsághoz jóváhagyás
végett. Az ösztöndíjat a kedvezményezett saját hatáskörben intézi
adminisztratív és pénzügyi vonatkozásban egyaránt.
c) Zsinati ösztöndíj keretében.

II.
6. A zsinati ösztöndíj biztosítására az MRE nemzetközi egyházi szervezetekhez,
a külföldi testvéregyházakhoz, valamint ezek lelkészképzést (is) folytató
felsőoktatási intézményeihez fűződő kapcsolatainak a keretében kerül sor. A
külföldi partnerhez továbbított kérelmek elfogadásáért az MRE nem tud
kezességet vállalni, azok elbírálása és megadása a fogadó szerv hatáskörébe
tartozik. A jelöltek a Zsinati Ösztöndíj Bizottság ajánlásával és közvetítésével
fordulnak a külföldi testvéregyházak ösztöndíjat adományozó testületeihez. A
külföldi tartózkodás és a tanulmányok költségeit a felajánlott ösztöndíj
keretében és mértékéig az ösztöndíjat adományozó testület garantálja. A MRE
mint kiküldő egyház indokolt esetben – a Zsinat külügyi költségvetésének
terhére – az egyszeri kiutazás költségeit biztosíthatja.
7. A zsinati ösztöndíj időtartama általában egy felsőoktatási tanév. Indokolt
esetben sor kerülhet ennél hosszabb, illetve– különösen nem felsőoktatási
intézmény keretében végzett tudományos kutatói, ill. tanulmányi munka
céljából – rövidebb időtartamú tanulmányútra is.
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8. Zsinati ösztöndíjas tanulmányútra – a Zsinati Ösztöndíj Bizottság javaslatát
és a Zsinat Elnökségi Tanácsának az előzetes állásfoglalását figyelembe véve a
Zsinat Elnöksége ad engedélyt, ill. megbízatást.
9. A zsinati ösztöndíjas tanulmányutakat a Zsinati Iroda Külügyi Irodája készíti
elő és szervezi meg. Az pályázati eljárást a Külügyi Iroda a teológiai hallgatók
esetében a lelkészképző intézmények közreműködésével folytatja le.

III.
10. Zsinati ösztöndíjban olyan lelkészek, beosztott lelkészek, segédlelkészek és
teológiai hallgatók, indokolt esetben olyan más egyházi munkatársak és hitéleti
képzésben részt vevő felsőoktatási hallgatók részesülhetnek, akik
a) 35. életévüket még nem töltötték be;
b) tanulmányútjuk kezdetekor egyházi alkalmazotti jogviszonnyal,
teológiai hallgatók esetében legalább hat lezárt aktív félévvel és
érvényes hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek;
c) ösztöndíjas tanulmányaik szakterületén átlagon felüli tanulmányi
eredményt értek el, vagy kiemelkedő gyakorlati munkát végeznek.
11. A 10. bekezdés a) pontjában rögzített korhatár tekintetében indokolt esetben
kivétel tehető.
12. A zsinati ösztöndíjakat a Zsinat Elnöksége pályázat útján osztja ki.
13. Zsinati ösztöndíjra a pályázatot a Zsinat Elnöksége írja ki, és azt az MRE
hivatalos lapjában, honlapján és egyéb, szokásos módon közzéteszi, valamint a
lelkészképző intézményeknek postai úton megküldi. A lelkészképző
intézmények a pályázati kiírást honlapjukon és a helyben szokásos egyéb
módon, a helyi szabályzatokhoz és ügyviteli rendhez igazítva közzéteszik.
14. A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:
a) a pályázat nevét és célját;
b) a megpályázható tanulmányi időszakot és célországokat;
c) a pályázóval szemben támasztott követelményeket;
d) az ösztöndíj adományozója által biztosított szolgáltatások körét és
várható mértékét;
e) a pályázati feltételeket;
f) a pályázat benyújtásának módját és határidejét;
g) a pályázat elbírálásának menetét és határidejét;
h) a pályázati anyaghoz csatolandó mellékletek jegyzékét;
i) a beszámolási kötelezettségre vonatkozó információkat.
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15. Az ösztöndíj odaítélésének elengedhetetlen feltétele, hogy a pályázó
a) az ösztöndíjas tanulmányai helyén használatos nyelvből legalább
B2-es szintű komplex (C típusú, középfokú) állami nyelvvizsgával
vagy azzal egyenértékű okirattal, vagy az adott ösztöndíjas helynek
ettől eltérő rendelkezése esetén az ott előírt típusú és szintű
nyelvvizsgával rendelkezzen;
b) szaknyelvi felkészültségéről az egyházi, hazai és külföldi standardok alapján a Zsinati Ösztöndíj Bizottság által indokoltnak ítélt
esetben a Bizottság előtt szóbeli meghallgatás kertében számot
tudjon adni;
c) legutóbbi általános minősítése (lelkészi vizsgájának, ennek
hiányában legmagasabb szintű felsőoktatási oklevelének minősítése)
legalább „jó rendű” legyen (e feltétel az utolsó minősítés után 3
évvel elveszti kizárólagos érvényét);
d) teológiai hallgató esetében legutóbbi két, aktív félévének ösztöndíjátlaga legalább 4,00 legyen, és tanulmányainak választott
szakterületéből legalább 6 teljesített szakmai kreditje legyen „jeles”
eredménnyel.
16. Az ösztöndíj elnyeréséhez a pályázati kiírásnak megfelelően pályázatot kell
benyújtani a szándékolt tanulmányutat megelőző tanév szeptember 15-éig a
Zsinati Iroda Külügyi Irodájára. Teológiai hallgatók esetében a pályázatokat a
lelkészképző intézmények teológiai fakultásának dékánjához, kar nélküli
intézmények esetében annak rektorához címezve kell benyújtani; az
összegyűjtött pályázati anyagokat a lelkészképző intézmények juttatják el
október 15-éig a Külügyi Irodához. Szintén a lelkészképző intézményhez kell
benyújtani azon ösztöndíjra vonatkozó pályázatot, amelynek elsődleges
kedvezményezettje az adott lelkészképző intézmény.
17. A pályázati kérelem benyújtása előtt a pályázónak írásban ajánlólevelet, ill.
támogató állásfoglalást kell kérnie:
a) a az egyetemi oklevelét kiállító lelkészképző intézmény teológiai
karának kari tanácsától, kar nélküli intézmények esetében annak
szenátusától (a továbbiakban: vezető testület);
b) választott szakterülete és egy másik teológiai szakterület (tanszék)
professzorától vagy habilitált docensétől (a továbbiakban:
szaktanár);
c) egyházi alkalmazott esetében közvetlen munkahelyi/egyházi
felettesétől és az illetékes egyházkerület elnökségétől.
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18. A lelkészképző intézmény vezető testületének állásfoglalását a teológiai
fakultás kari tanácsának támogató határozata alapján a dékán, kar nélküli
intézmények esetében a szenátus támogató határozata alapján a rektor adja ki.
19. A szaktanárok a pályázó eddigi tanulmányi és tudományos munkásságát,
szakmai alkalmasságát, emberi habitusát, valamint benyújtott munkatervét,
úgymint annak témaválasztását, szakmai megalapozottságát, kivitelezhetőségét
és várható eredményeit értékelik.
20. Egyházi alkalmazott esetében a közvetlen munkahelyi/egyházi felettes és az
illetékes egyházkerület elnökségének ajánlólevele a pályázó szolgálatával,
magatartásával és tanulmányi munkájával kapcsolatos tapasztalatokat összegzi,
és a pályázó személyével kapcsolatos munkáltatói terveket, elvárásokat,
reménységeket fogalmazza meg. Állást foglal abban a tekintetben is, hogy a
pályázó helyettesítése a tervezett tanulmányi idő alatt megoldható-e.
21. A pályázathoz szükséges benyújtani:
a) a Zsinat Elnökségéhez, teológiai hallgatók esetében a lelkészképző
intézmény vezetőjéhez címzett jelentkezést, melyen fel kell tüntetni
a pályázó elérhetőségeit (postai értesítési cím, telefon, e-mail);
b) a pályázó szakmai önéletrajzát (magyarul és a választott nyelvterület
nyelvén), amely kitér a pályázó gyülekezeti kötődéseire és eddigi
felsőoktatási keretek között, illetve azt követően végzett
tanulmányi/tudományos kutatói munkájára, esetleges publikációira;
c) a legalább B2 szintű, komplex (középfokú, „C” típusú) nyelvvizsga
bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, illetve az adott képzési
helyszínen ettől eltérő előírás esetén az adott típusú és szintű
nyelvvizsga hiteles másolatát;
d) felsőfokú okleveleinek hiteles másolatát;
e) teológiai hallgatók esetén a Tanulmányi Osztály igazolását a
tanulmányi előfeltételek teljesüléséről;
f) a választott szakterület és egy másik teológiai szakterület
professzorának vagy habilitált docensének ajánlását magyarul és a
választott nyelvterület nyelvén;
g) a választott szakterület ajánlója által jóváhagyott tanulmányi
munkatervet (1–2 oldal terjedelemben) magyarul és a választott
nyelvterület
nyelvén,
mely
tartalmazza
a
külföldi
kutatások/tanulmányok szakterületét, témáját, választásának szakmai
indoklását, a tanulmányok előzményeit, tervezett célját, és
amennyiben van, a tanulmányi hellyel kapcsolatos elgondolásokat
(ország, egyetem);
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h) családos pályázó esetében írásbeli nyilatkozatot arról, hogy távolléte
alatt családja anyagi szükségleteiről milyen módon történik
gondoskodás.
22. Gyülekezeti lelkipásztorok pályázata csak akkor vehető figyelembe, ha a
pályázó a pályázat benyújtását megelőző, lelkésszé szentelése óta eltelt 36
hónapban legalább két, az MRE lelkésztovábbképzésre vonatkozó
Szabályrendelete ((Zs.- 77/2010.06.04.) értelmében akkreditált lelkésztovábbképző
tanfolyamon részt vett és azok kreditjeit megszerezte.
23. A nem lelkészi jellegű egyházi munkatársak pályázata csak akkor vehető
figyelembe, ha kiküldetésüket szakterületük vagy munkaáguk országos szintű
vezetőtestülete vagy vezetője kellő indoklással kezdeményezi. Amennyiben a
nem lelkészi jellegű pályázó felsőfokú tanulmányait nem az MRE felsőoktatási
intézményeinek egyikében végezte/végzi, a szaktanári ajánlásokat a
megpályázott szakterület vagy munkaág országosan elismert két
szaktekintélyének ajánlása kiváltja.
24. Egyazon személy zsinati ösztöndíjban összesen legfeljebb háromszor,
teológiai hallgatóként, doktoranduszként és egyházi alkalmazottként egy-egy
alkalommal részesülhet.
25. A pályázó – pályázatának aláírásával és benyújtásával – magára nézve
kötelezőnek ismeri el a zsinati ösztöndíjas tanulmányútban részesülőkre
vonatkozó, jelen szabályzatban rögzített egyházi előírásokat.
26. Az ösztöndíjas kötelessége
a) a tanulmányútra való alapos felkészülés,
b) a külföldi tanulmányút helyszínén való folyamatos jelenlét úgy,
hogy az időközi szabadság ideje a külföldi tanulmányút ösztöndíjjal
támogatott összidejének 1/10-ét nem haladhatja meg;
c) a külföldi tartózkodás idején a tanulmányi lehetőségek maximális
kihasználása az elfogadott munkaterv szerint;
d) az ösztöndíjat adományozó külföldi egyházzal vagy nemzetközi
szervezettel az elvárt mérték szerinti folyamatos kapcsolattartás, az
általa szervezett találkozókon való részvétel;
e) tanulmányainak helyszínén az ökumenikus partneregyház
gyülekezeti életébe való bekapcsolódás;
f) az ökumenikus kapcsolatok terén kezdeményező magatartás;
g) az MRE és Magyarország méltó képviselete.
27. Az ösztöndíj eredetileg meghatározott tartamát csak kivételes esetben, a
Zsinati
Ösztöndíj
Bizottság
előzetes
engedélye
alapján
lehet
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meghosszabbíttatni, a 24. bekezdés b) pontját meghaladó mértékben
átmenetileg vagy végleg megszakítani.
28. Időközi szabadságra való hazautazás anyagi terheit és ügyintézését a
Külügyi Iroda nem vállalja.
29. Családos pályázóknak nyilatkozniuk kell arról, hogy távollétük alatt
családjuk anyagi szükségleteiről milyen módon történik gondoskodás.
Családtagok külföldre utazását és ott tartózkodását a Külügyi Iroda kizárólag az
ösztöndíj adományozójának előzetes támogató nyilatkozata esetén engedélyezi,
de annak többletköltségeit nem biztosítja.
30. Az ösztöndíjas az ösztöndíjat biztosító külföldi szervekkel szemben az
előzetesen megállapított juttatásokon túlmenően további igényeket nem
támaszthat.
31. A hazai munkaviszony vagy egyházi alkalmazotti jogviszony szempontjából
a külföldön töltött ösztöndíjas idő fizetés nélküli szabadságnak, teológiai
hallgatók esetében passzív féléveknek minősül.
IV.
32. A Zsinati Ösztöndíj Bizottság tagjai a Zsinati Külügyi Bizottság tagjai, a
lelkészképző intézmények vezetője által delegált 1-1 képviselő, a Doktorok
Kollégiumának főtitkára, valamint a Zsinati Iroda Külügyi Irodájának vezetője,
aki egyben a Bizottság titkári és előadói feladatait is ellátja. Az elnököt a
Bizottság tagjai saját körükből választják egy zsinati ciklusra, a megbízás
többször meghosszabbítható.
33. A Zsinati Ösztöndíj Bizottság a zsinati ösztöndíjpályázatok elbírálásával
kapcsolatban
a) a zsinati ösztöndíjra beérkezett pályázatokat összesíti;
b) megállapítja, hogy a pályázatok megfelelnek-e az előírt formai és
tartalmi követelményeknek, hiányos pályázati dokumentáció
esetében október 15-ei határidővel hiánypótlásra szólít fel;
c) a benyújtott pályázati anyag és a szükségesnek ítélt esetekben
személyes meghallgatás keretében megvizsgálja a pályázók
tanulmányi munkatervét, a pályázó szakmai felkészültségét, és
mindezek alapján dönt a pályázat támogatásáról;
d) a támogatott pályázatokat rangsorolja, ennek során lehetőség szerint
figyelembe veszi az egyházkerületek és a lelkészképző intézmények
közötti arányos területi elosztás szempontját is,
e) javaslatot tesz a külföldi tanulmányút helyszínére.
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V.
34. Az ösztöndíjas hazatérése után útjáról 3-5 oldalas írásos jelentést nyújt be a
Külügyi Irodán keresztül a Zsinat Elnökségéhez. A jelentésnek tartalmaznia
kell:
a) az ösztöndíjas nevét, a külföldi tanulmányút helyét, kezdő és záró
időpontját;
b) a külföldi tartózkodás megszakításának számát és időpontjait;
c) a tanulmányi munkatervben vállalt feladatok teljesülésének leírását;
d) a tanulmányút összesítő szakmai értékelését;
e) az ösztöndíj által biztosított pénzügyi és egyéb szolgáltatásokat, a
lakhatási, megélhetési feltételek rövid leírását;
f) az ökumenikus és gyülekezeti tapasztalatokat.
35. Az ösztöndíjasok jelentését a Zsinati Ösztöndíj Bizottság fogadja el.
36. Amennyiben a Zsinati Ösztöndíj Bizottság a benyújtott írásbeli jelentés
vagy egyéb okok alapján szükségesnek ítéli, a jelentés elfogadásáról szóló
döntése előtt az ösztöndíjast szóban is meghallgatja.
37. Amennyiben a Zsinati Ösztöndíj Bizottság az ösztöndíjas jelentését nem
fogadja el, kezdeményezi a Zsinat Elnökségénél annak fegyelmi felelősségre
vonását. Elutasított jelentés esetén az adott személy egyházi ösztöndíjat,
különösen is zsinati ösztöndíjat 10 évig nem vehet igénybe.
38. Elfogadott jelentés esetén a zsinati ösztöndíj keretében megvalósított
külföldi tanulmányútról a Zsinati Külügyi Iroda az ösztöndíjas számára
hivatalos igazolást állít ki, és annak hiteles másolatát az Országos Továbbképzi
Koordinációs Tanács (OTKT) számára megküldi. Az OTKT a zsinati ösztöndíjigazolás és a jelölt által benyújtott tanulmányi program dokumentumai
(teljesített tárgyak, kurzusok, szemináriumok, s azok vezetőinek igazolása stb.)
alapján határoz az ösztöndíjas tanulmányok lelkésztovábbképzésként való
beszámításáról, a vonatkozó szabályrendelet és kialakult munkarendje alapján.
39. További pályafutása során a volt zsinati ösztöndíjas köteles:
a) a
külföldi
tanulmányút
kapcsán
készített
tudományos
közleményeiben, előadásaiban és szakmai beszámolóiban a zsinati
támogatás tényét és időpontját megnevezni;
b) szakmai életrajzaiban a zsinati ösztöndíjat feltüntetni, valamint
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c) a legjobb igyekezete szerint arra törekedni, hogy tanulmányi útjának
eredményeit az MRE életében gyümölcsöztesse, és
d) magát tovább képezze.
VI.
Záradék
40. Jelen szabályzatot a Magyarországi Református Egyház Zsinata ……… sz.
határozatával jóváhagyta, és a jóváhagyással egyező időponttól érvénybe
léptette.
Budapest, 20….….
……………………………….
Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök, a MRE Zsinatának lelkészi elnöke

