
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem  

Melanchthon Fülöp Evangélikus Szakkollégiumának  

Alapító Okirata 

 

A lutheránus hagyomány elidegeníthetetlen része és ebből fakadóan egyházunk alapvető 

feladata a magas színvonalú, tudományos értékű teológiai tanítás, oktatás, kutatás, valamint a 

szaktudományok művelésében élenjárók egyházi kötődésének számontartása, erősítése. Ezért 

a Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: MEE) és az Evangélikus 

Hittudományi Egyetem (a továbbiakban: EHE) közösen elhatározzák a Melanchthon Fülöp 

Evangélikus Szakkollégium (a továbbiakban: a Szakkollégium) létrehívását, és egyben a 

MEE Országos Presbitériuma valamint az EHE Szenátusa elfogadják annak alapító okiratát. 

 

1. A Szakkollégium neve: 

Melanchthon Fülöp Evangélikus Szakkollégium 

 

2. A Szakkollégium székhelye: 

H-1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.  

 

3. A Szakkollégium jogállása: 

A Szakkollégium nem önálló jogi személy. A Szakkollégium a nemzeti felsőoktatási 

kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet 20.§ (3) bekezdésének megfelelően az 

EHE részeként működik, feladatait az EHE költségvetésében meghatározott keretek között 

látja el.  

 

4. A Szakkollégium céljai:  

 

A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdése 

értelmében a szakkollégiumok célja, hogy saját szakmai program kidolgozásával magas 

szintű, minőségi szakmai képzést nyújtson, segítve a kiemelkedő képességű hallgatók 

tehetséggondozását, közéleti szerepvállalását, az értelmiségi feladatokra történő felkészülés 

tárgyi és személyi feltételeinek megteremtését, a társadalmi problémákra érzékeny, 

szakmailag igényes értelmiség nevelését.  

Mindezek érdekében a Szakkollégium az egyetemi oktatáson túlmenő szakmai képzés 

biztosítása révén alap- és mesterszakos felsőoktatási hallgatók szellemi és közösségi 



műhelyeként megfelelő környezeti hátteret biztosít evangélikus elkötelezettséggel és 

ökumenikus nyitottsággal keresztény értelmiségi emberek neveléséhez, oktatásához, akik a 

lehető legmagasabb szintre törekednek tanulmányaikban és a tudományos pályán.  

 

5. A Szakkollégium fő feladatai: 

A Szakkollégium:  

- tagjainak magas színvonalú képzést nyújt a közösségformálás és az autonóm működés 

biztosításával együtt; 

- teológiai és interdiszciplináris kutatási programokban való bekapcsolódási lehetőséget 

kínál az érdeklődő hallgatóknak; 

- személyre szabott mentorálási rendszert biztosít a közreműködő hallgatók számára; 

- a világi felsőoktatási képzésben részt vevő, egyházi kötődésű illetve érdeklődésű 

hallgatóknak teológiai képzést nyújt; 

- keresztény – elsősorban evangélikus - kötődésű kutatók, oktatók, szakemberek 

bevonását teszi lehetővé az EHE és a MEE szellemi életébe; 

- részt vesz a hasonló szakkollégiumok közötti szakmai eszmecserében, hálózati 

közösségében; 

- képes megjeleníteni az EHE-t is felsőoktatási, középiskolai és tudományos közösségek 

felé.  

 

6. A Szakkollégium alapításának időpontja: 

2016. november 3. 

 

Budapest, 2016. november 3. 

 

 

 


