
 

Felhívás szolgálati lehetőségre 

 

2018. február 15-én megjelent a diaszpóra magyarságát segítő Kőrösi Csoma Sándor Program pályázati 

felhívása. A korábbi évekhez képest újdonság, hogy ebben külön, új kategóriaként megjelenik az 

egyházi pályázó fogalma, akikre néhány ponton a többi pályázóhoz képest más feltételek, illetve 

előírások vonatkoznak. Az előzetes elképzelésektől eltérően így nem a Kőrösi Csoma Sándor Program 

mintájára, hanem egyelőre annak részeként jött létre a tervezett egyházi ösztöndíjprogram. 

 

A felhívás meghatározása szerint egyházi pályázó „a bevett egyház belső szabályában meghatározott, 

az egyházi jogi személy szolgálatában álló, egyházi szolgálatot sajátos egyházi szolgálati viszonyban, 

munkaviszonyban vagy egyéb jogviszonyban teljesítő természetes személy, hitoktató, teológus-

hallgató”.  

 

A program idén 150 fő részére biztosít ösztöndíjat, ezek közül 30 a kifejezetten egyházi pályázók – azaz 

lelkipásztorok, hitoktatók és teológushallgatók – számára fenntartott hely. A kereten a református 

egyház a többi felekezettel osztozik, a református részarány a beérkező pályázatok számától függ.  

 

A pályázat benyújtásának feltétele a magyar állampolgárság, a magyarországi lakcím azonban nem 

megkötés. További fontos feltétel a betöltött huszadik életév és a magas szintű angol nyelvtudás vagy 

a célország nyelvének legalább társalgási szintű ismerete. 

 

A külföldi programszakasz tervezett megvalósítási időszaka: 2018. szeptember - 2019. június. Az 

ösztöndíjas 2018. szeptember 10-ig köteles megkezdeni a külföldi programszakaszt. A külföldi magyar 

közösségeknél eltöltött időtartam egyházi ösztöndíjasok esetében egységesen legfeljebb 9 hónap. 5 

éven belül a programra legfeljebb három alkalommal nyújtható be pályázat és ugyanazon célország 

ismételten megjelölhető (azaz akár kétszer is vissza lehet térni ugyanabba a gyülekezetbe folytatni a 

megkezdett munkát). 

 

A pályázathoz szükség van az – egyházi pályázó által végzett egyházi tevékenység helye szerint illetékes 

– püspök által kiállított ajánlásra, amely igazolja, hogy az egyházi pályázó a magyar diaszpóra közösségi 

és hitéleti tevékenységének megszervezésére alkalmas. A pályázóknak ehhez vállalniuk kell, hogy az 

ösztöndíj idejével megegyező időt a kibocsátó egyházkerületben szolgálnak majd, miután hazatértek. 

A szerződéskötés feltétele továbbá a fogadó egyházi szervezet részéről kiállított szándéknyilatkozat és 

vázlatos munkaterv, mely igazolja, hogy a megpályázott időszakban a pályázót fogadni tudják 

meghatározott feladatra. 

 

A pályázatokat 2018. március 12-ig lehet benyújtani. A pályázatokról – a fogadó egyházi testület 

igényeit figyelembe véve – legkésőbb április végéig születik döntés, amiről az érintetteket május 4-ig 

értesítik, így van idő a kiutazásig elvégezni a szükséges előkészületeket (pl. megoldani a helyettesítést 

az ösztöndíj idejére, beszerezni a beutazási és tartózkodási engedélyeket, stb.). A programhoz 

természetesen pályázót fogadó egyházi testületként is lehet csatlakozni, ebben az esetben a 

Nemzetpolitikai Államtitkársággal és a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatalával (Gér 

András zsinati tanácsos, zsinat.tanacsos@reformatus.hu) szükséges felvenni a kapcsolatot. 

 

A részletes felhívás és a pályázati adatlap a www.korosiprogram.hu oldalon érhető el. 

 

Budapest, 2018. február 20. 
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