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DOKTORAI KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 
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A Magyarországi Református Egyház Teológiai Doktorai Kollégiumának 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

1. A Magyarországi Református Egyház Teológiai Doktorainak Kollégiuma a 

teológiai tudományok művelésére szervezett közösség. A teológiai 

tudományokat a Magyarországi Református Egyház hitvallásainak 

szellemében, egyetemeivel és főiskoláival együttműködve, ökumenikus 

lelkülettel és más tudományok iránti nyitottsággal, az egyház egészének 

javára műveli. 

2. A Doktorok Kollégiumának tagjai: 

(1) a Magyarországi Református Egyház Zsinata által bekebelezett doktorok 

és magyar, református, teológus tiszteletbeli doktorok, továbbá 

(2) azok a református lelkészek, illetve egyetemi doktorátussal vagy 

kimagasló munkássággal bíró személyek, akiket a bekebelezett tagok 

közössége a Doktorok Kollégiuma munkájában való részvételre teljes jogú 

tagként megválasztott. 

3. A tagok együttesen alkotják a Doktorok Kollégiuma közgyűlését, egyenlő 

jogokat élveznek. 

4. A Doktorok Kollégiuma tudományos munkáját részben teológiai 

szakcsoportok szerint szervezett, részben az egyházi és a világi 

tudományosság közös területein létrehívott szekciókban végzi. 

A Doktorok Kollégiumának tagjai maguk döntik el, hogy mely szekcióban 

kívánnak munkálkodni, de felkérhetők más szekció munkájában való 

részvételre is. 

A Doktorok Kollégiumának szekciói: ószövetségi, újszövetségi, rendszeres 

teológiai, egyháztörténeti, gyakorlati teológiai, egyházjogi, ökumenikai, 

egyházi néprajzi, himnológiai, diakóniai szekció. A szekciók száma tovább 

növelhető (pl. egyházművészeti, pedagógiai, etikai, szociáletikai stb.) a 

közgyűlés határozata alapján. 

A szekciók, munkájuk hatékonyabb végzése érdekében összeolvadhatnak, 

illetve különválhatnak, szükség esetén alszekciókat alakíthatnak. A 

változásokat a Doktorok Kollégiuma közgyűlésén kell bejelenteni, és a 

közgyűlésnek kell jóváhagyni. 



5. Az egyes szekciók munkájukban való részvételre a Doktorok Kollégiumának 

tagjain kívül meghívhatják azokat, akiket arra alkalmasnak tartanak 

(“szekciótagok”). Ezért különös figyelemmel kísérik a külföldön teológiai 

tanulmányokat folytatott ösztöndíjasokat. Az így meghívott tagok a szekció 

munkájában részt vesznek, ott választók (de nem választhatók), és nem 

válnak a közgyűlés tagjaivá. 

Mind a Doktorok Kollégiumának, mind a szekcióknak jogukban áll 

előadókat, szakértőket, szaktanácsadókat alkalmi jelleggel felkérni. 

6. Az egyes szekciók tagsága a Doktorok Kollégiuma közgyűlésének tagjai 

közül választja meg a szekcióelnököt és a szekciótitkárt (szekcióelnökség). 

A választás 3 évre szól és a tisztségviselők korlátozás nélkül 

újraválaszthatók. 

A választást a Doktorok Kollégiumának közgyűlése erősíti meg. 

7. A Doktorok Kollégiuma tisztségviselőit: elnökét, alelnökét, főtitkárát 

(elnökség) a Doktorok Kollégiumának közgyűlése titkos szavazással 

választja meg. A tisztségviselőket 3 évre választják: megbízatásuk lejárta 

után korlátozás nélkül újraválaszthatók. 

A választást a Zsinat erősíti meg. 

8. A Doktorok Kollégiumának szervezési, ügyviteli teendőit a Főtitkári Hivatal 

látja el. A működés költségeit a Zsinat költségvetésében kell meghatározni. 

A szükséges szervezési és egyeztetési munkák érdekében az elnökségnek 

évente legalább egyszer közgyűlést kell összehívnia, továbbá egy másik 

alkalommal az elnökség, a szekcióvezetők és a Zsinat tanulmányi bizottsága 

együttes ülést tart. 

9. A Doktorok Kollégiumának élén az elnökség áll. Az adminisztratív 

ügyintézés végzésére Főtitkári Hivatalt hoz létre. 

10. A Doktorok Kollégiumának elnöksége évente legalább egyszer összehívja a 

Doktorok Kollégiumának közgyűlését. A meghívókat a tárgysorozattal 

együtt a gyűlés előtt egy hónappal küldi ki. A szabályszerűen összehívott 

közgyűlés akkor határozatképes, ha az alkotó tagok legalább 50%-a jelen 

van. Határozatképtelenség esetén az ismételten összehívott gyűlés a tagok 

számától függetlenül határozatképes. A közgyűlésen a szekciók az elvégzett 

munkájukról beszámolót tartanak. 

11. A Doktorok Kollégiumának elnöksége, egyetértésben a szekciók 

elnökségével, többnapos tudományos ülésszakra hívhatja össze a Doktorok 

Kollégiumát és a szekciók minden tagját. Ez lehet rendszeres, évenként 

egyszeri vagy alkalmi jellegű. 



12. A szekciók önállóan végzik több évre tervezett tudományos munkájukat. A 

szekciókat külön üléseikre a saját elnökségük hívja össze. A szekció tagjai 

egymás tudományos munkáját is figyelemmel kísérik, számon tartják, és a 

szekció közösségében kritikai módon kiértékelik. 

13. Az összehívással kapcsolatos adminisztrációs költségeket a Zsinat által 

elfogadott költségvetés keretein belül a Főtitkári Hivatal fedezi. 

14. Az évenkénti ülések programját a szekciók elnöksége állítja össze. 

15. A szekciók ülései lehetnek nyilvánosak vagy zártak. E felől a szekció tagjai 

határoznak. A szekció bármelyik tagja javaslatot tehet újabb tag behívására. 

Javaslata felől a szekció tagsága titkos szavazással dönt. 

16. A szekciók évközi üléseikre lehetőleg maguk teremtik meg munkájuk lelki 

és anyagi feltételét azáltal, hogy az elnökség gyülekezeti eseménnyé teszi a 

szekciók évközi üléseit. A Főtitkári Hivatal a költségvetés keretén belül 

rendkívüli esetben gondoskodik a szekciók anyagi támogatásáról. 

17. A szekciók évi munkájuk eredményeiről a Doktorok Kollégiuma 

közgyűlésén beszámolnak. A meghirdetett szekcióülésre az elkészített 

programot tájékoztatás végett a Főtitkári Hivatalnak lehetőség szerint 

előzőleg megküldik. 

18. Lehetőség van arra, hogy valaki több szekcióban is tagságot vállaljon. 

19. A Doktorok Kollégiuma Elnöksége a szekciók vezetőit évente legalább 

egyszer tanulmányi megbeszélésre összehívja. 

20. A szekciók vezetői gondoskodnak arról, hogy a szekciójukban elhangzó 

jelentősebb, tudományos értékű előadásokat a Főtitkári Hivatal 

szaklapokban publikáltathassa. 

21. Jelen szabályzatot a Doktorok Kollégiumának közgyűlése 1997. augusztus 

25-én tárgyalta és elfogadta, a Zsinat 1997. november 19-i ülésén Zs-

13/1997. számú határozatával megerősítette és kihirdetésével lép hatályba. 

A Zsinat a Magyarországi Református Egyház a Teológiai Doktorai Kollégiumának 

a Doktorok Kollégiuma Közgyűlésén elfogadott Szervezeti és Működési 

Szabályzatát jóváhagyólag megerősíti (Zs-13/1997.). 

Budapest, 1997. november 19. 

 


