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1. PRAEAMBULUM 

A Magyarországi Református Egyház Doktorainak Kollégiuma a teológiai tudományok magas 
szintű kutatására és művelésére szervezett közösség. A teológiai és az ahhoz kapcsolódó 
tudományokat a Magyarországi Református Egyház hitvallásainak szellemében a 
Magyarországi Református Egyház felsőoktatási intézményeivel együttműködve, ökumenikus 
lelkülettel és más tudományok iránti nyitottsággal, az egyház egészének javára műveli.  

2.  A DOKTOROK KOLLÉGIUMÁNAK TAGJAI  

            2.1  Rendes tag 

A rendes tag teljes jogkörrel rendelkezik, a közgyűlésnek választó és választható tagja. 

a) A Magyarországi Református Egyház, valamint a határon túli magyar  református 
egyháztestek aktív szolgálatban álló  teológiai doktora. Belépési nyilatkozatára a 
Doktorok Kollégiuma közgyűlése őt befogadja. A belépést az elnökség regisztrálja. 

b) Az az aktív szolgálatban álló református lelkész, aki nem hittudományi egyetemen 
szerezte doktori minősítését, de tudományos területe művelésével a magyar 
református egyházakat segíti és szolgálja. 

c) Azon kimagasló tudományos eredményekkel bíró, nem teológiai doktorátussal 
rendelkező aktív státuszú református személy, akiknek munkássága a Magyar 
Református  Egyházat  segíti és szolgálja.  

A b) és c) esetben a Doktorok Kollégiumába való felvételről legalább 3 közgyűlési rendes 
tag ajánlására, a közgyűlés titkos szavazattal dönt. 

    2.2 Tiszteletbeli tag 

A tiszteletbeli tag a Doktorok Kollégiuma tudományos munkájában teljes jogkörrel részt 
vehet, de tisztségre (elnökség, szekció elnök, titkár) nem választható.  

 a) Az az aktív szolgálatban, aktív státuszban már nem álló, korábban rendes tagságra 
jogosult személy, valamint azon nem református tudós, aki tudománya művelése során 
kiemelkedően szolgálta, szolgálja egyházunkat. 

b) A Magyarországi Református Egyház hittudományi egyetemeinek tiszteletbeli doktorai.  

A közgyűlésre a tiszteletbeli tagok is meghívást kapnak.  Ők a közgyűlésen szavazati joggal 
rendelkeznek.  

2.3. Regisztráció 

A regisztrációval kapcsolatos kérdéseket a Közgyűlés az elnök-titkári értekezlet hatáskörébe 
utalja. 
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3. A DOKTOROK KOLLÉGIUMÁNAK SZEKCIÓI  

3.1  A Doktorok Kollégiuma tudományos munkáját részben teológiai szakcsoportok szerint 
szervezett, részben az egyházi és a világi tudományosság közös területein létrehívott 
szekciókban végzi. 

3.2  A Doktorok Kollégiumának tagjai maguk döntik el, hogy mely szekcióban kívánnak 
munkálkodni. Ezt az elnökség regisztrálja és erről a közgyűlésnek tájékoztatást ad.  

3.3  A Doktorok Kollégiuma szekcióinak számát és a hozzá tartozó tudományterületeket, 
illetve tudományágakat a közgyűlés fogadja el.  

3.4. A szekciók minimum 5 doktorált fővel alakulhatnak és működhetnek. Öt doktorátussal 
rendelkező tag hiányában az adott szekció megszűnik vagy működése szünetel. A 
szekciók újjáalapítása öt aktív doktor meglétével és közgyűlési jóváhagyással történhet 
meg. 

A szekciók - munkájuk hatékonyabb végzése érdekében - összeolvadhatnak, illetve külön 
válhatnak, szükség esetén alszekciókat alakíthatnak. A változást a közgyűlésnek kell 
jóváhagyni.  

3.5  Az egyes szekcióknak legalább évente egy ülést kell tartaniuk. 

3.6  A szekció elnökségét (szekcióelnök, szekciótitkár) a közgyűlés alkotó tagjai választják 
meg a tudományterületet kimagaslóan és aktívan művelő teljes jogú tagok közül. A 
tisztségekre ajánlást, a szekciókban regisztrált teljes jogú (rendes) tagok tehetnek. A 
választás 6 évre szól. A tisztségviselők korlátozás nélkül újraválaszthatók.  

3.7  Az egyes szekciók vezetői évente meghatározzák a Doktorok Kollégiumának programját, 
az évi tudományos munka fő hangsúlyait, a lelkésztovábbképzésben vállalt feladatait, 
üléseinek témáit és közzéteszik azt.  

3.8  A Doktorok Kollégiuma szekcióinak ülésein a – Doktorok Kollégiuma tagjain kívül - 
meghívással vagy jelentkezéssel lehet részt venni.  A szekciók munkájában így résztvevők 
nem válnak a Doktorok Kollégiumának vagy szekcióinak regisztrált tagjává.   A szekciók 
munkájában résztvevők (meghívottak, vagy jelentkezők) a közgyűlésnek nem tagjai, 
választói joggal nem rendelkeznek, tisztségre nem választhatók. 

4. A DOKTOROK KOLLÉGIUMA VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI 

4.1  A Doktorok Kollégiuma vezetését az elnökség látja el.  Az elnökség tagjai: az elnök és a 
főtitkár.  

4.2  A Doktorok Kollégiumát az elnökség bármely tagja önállóan képviseli. 

4.3  A  Doktorok Kollégiumának ezen tisztségviselőit a közgyűlés titkos szavazással választja 
meg. Az elnökséget 6 évre választják. A tisztségviselők korlátozás nélkül 
újraválaszthatók. A választást a Zsinat erősíti meg. 
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4.4  Az elnökség évente legalább egyszer köteles a közgyűlést összehívni, továbbá a 
szervezési és tudományos munkák egyeztetése érdekében egy másik alkalommal az 
elnökség, a szekcióvezetők és a Zsinat Tanulmányi és Teológiai Bizottsága együttes ülést 
tart. 

 
5. A KÖZGYŰLÉS  
 

5.1  Az elnökség a meghívókat a tárgysorozattal együtt a közgyűlés előtt egy hónappal 
köteles kiküldeni. A szabályszerűen összehívott közgyűlés akkor határozatképes, ha az 
alkotó tagok 50 %-a + 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén a második gyűlés a 
tagok számától függetlenül határozatképes.  

 
5.2  A közgyűlés fogadja el az elnökség éves beszámolóját, a főtitkári jelentést, valamint 

meghallgatja és elfogadja a szekciók vezetőinek, az egyes szekciókban végzett 
tudományos munkáról szóló beszámolóit. 

 
6. A TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKOK – A SZEKCIÓK MUNKÁJA 

 
6.1   A tudományos munka formái: plenáris ülések, szekció ülések, összevont szekció ülések, 

tematikus konferenciák, kulturális rendezvények. 
 
6.2  A Doktorok Kollégiuma ökumenikusan nyitott az együttmunkálkodásra az általa művelt 

tudományterületeken egyházi szervezetekkel, valamint világi tudományos testületekkel. 
 
6.3  A Doktorok Kollégiumának elnöksége, a szekciók elnökségével egyetértésben, évente 

legalább egy alkalommal többnapos tudományos ülésszakra hívja össze a Doktorok 
Kollégiumának rendes és tiszteletbeli tagjait, valamint a szekciók munkájába 
regisztráltakat és jelentkezetteket.   

 
6.4  A szekciók – a közgyűlés által meghatározott keretek között és irányelvek szerint - 

önállóan végzik tudományos munkájukat. A szekciók üléseit a saját elnökségük hívja 
össze. Több szekció együttesen is munkálkodhat. A szekciók egymás tudományos 
munkáját figyelemmel kísérik. 

 
6.5  A tudományos ülések programját a szekciók elnöksége állítja össze. A meghirdetett 

szekcióülésre az elkészített programot tájékoztatás végett a Főtitkári Hivatalnak 
előzetesen megküldik. 

 
6.6  A szekciók ülései nyilvánosak – kivételt képez ez alól azon ülés, amikor a tagok az elnök 

és titkár személyére a javaslatot határozzák el.  
 
6.7 A szekciókba regisztrált tagok javaslatot tehetnek a szekció tudományos tervére, 

meghatározott kutatásra, programokra.  
 
6.8 A szekciók évi munkájuk eredményeiről a Doktorok Kollégiuma plenáris ülésén 

beszámolnak.  
 

7. A Doktorok Kollégiuma részt vesz a lelkésztovábbképzésben, együttműködik a Zsinat 
Tanulmányi és Teológiai Bizottságával. 

 
8. A Doktorok Kollégiuma tudományos díjat és kitüntetést alapíthat. A díjazottakról a Doktorok 

Kollégiuma közgyűlése az elnökség ajánlása alapján titkos szavazással dönt.  
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9. A Doktorok Kollégiuma a Collegium Doctorum című periodikában megjelenteti évente 

legalább egy alkalommal, az elhangzott jelentősebb, tudományos értékű előadásokat. A 
Collegium Doctorum szerkesztőbizottsága az elnökség, felelős szerkesztője a főtitkár.  
 

10. A Doktorok Kollégiumának szervezési, ügyviteli teendőit a Főtitkári Hivatal látja el. A Főtitkári 
Hivatal kidolgozza a működéshez és a kiadványok megjelentetéséhez szükséges 
költségvetést, és ezt a Zsinat elé terjeszti. A Zsinat ennek figyelembe vételével állapítja meg a 
támogatás mértékét. A Doktorok Kollégiuma önállóan nem gazdálkodik, de az elnökség 
jogosult regisztrációs díjat, vagy a részvételi hozzájárulás költségeit megállapítani és a 
befizetés módjáról gondoskodni.  
 

 
 

Jelen szabályzatot a Doktorok Kollégiumának közgyűlése 2015. július 7-én megtárgyalta és 
elfogadta. 


