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a Coetus Theologorum, a Teológiai Tanárok Munkaközössége 2008. július 3–6. között Deb-
recenben, a református Hittudományi egyetemen tartotta ülését, amelyen foglalkozott az 
egységes lelkészképesítés és lelkésztovábbképzés tervezetével, a Magyarországi Reformá-
tus Egyház Zsinatának kérése és határozatai (Zs–158–159/2007) értelmében. 
Az alábbiakban Coetus szakmai mérlegelése nyomán kialakult konszenzusos előterjesztést 
és a Coetus Generális Konvent számára megfogalmazott ajánlását adjuk közre.

A Coetus Theologorum
javaslata az egységes lelkészképesítő és záróvizsga rendjére

a coetus Theologorum közössége 2008. július 4-én, Debrecenben részletesen foglalkozott 
az egységes lelkészképesítés rendjének tervezetével. 
Alapelvként fogalmazta meg a testület, hogy az eredeti javaslathoz képest kapjanak na-
gyobb szerepet az előzetesen elkészített, és a vizsgára írásban beadott anyagok. Szintén 
alapvetőnek ítéli meg a teológiai tanárok munkaközössége, hogy az intézményi záróvizsga 
és a lelkészképesítő vizsga szétválasztása szakmailag nem indokolt, mivel a lelkészképzés 
egyházi fenntartású intézményekben történik, és a teológus-lelkész képzés akkreditációja 
a diploma kiadását szakképesítéshez köti. Ezért azt javasoljuk, hogy az egységes lelkész-
képesítő vizsgára a 12 szemeszteres, összefüggő szakmai (segédlelkészi) gyakorlattal zá-
ródó képzés végén kerüljön sor. Az egységes lelkészképesítő és záróvizsga a Zsinat által 
elfogadott (Zs–90/2006), akkreditált és az oktatási miniszter által kihirdetett képesítési 
követelményrendszer értelmében megfogalmazott teológiai kompetenciát kérje számon a 
végzős hallgatóktól. Ennek értelmében tisztelettel javasoljuk a vonatkozó zsinati határozat 
5–6. pontjainak módosítását.

A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll:
1. Előre kiadott textus alapján egy ünnepi, két úrnapi, valamint választott textus alapján 

három kazuális igehirdetés benyújtása és a vizsgabizottság előtti bemutatása, illetve 
megvédése.1 Az igehirdetésekkel együtt az előkészítő anyag is benyújtandó, az alábbi 
szempontrendszer szerint: 

a) Az igehirdetés szempontjából lényeges exegetikai feldolgozás, szóexegézis, a textus be-
ágyazottsága, műfaji és hermeneutikai szempontok

b) Dogmatikai (hitvallási) és etikai szempontok vizsgálata
c) Vázlatszerű homiletikai feldolgozás
d) illusztrációk
e) Lekció- és énekválasztás, esetleg utalás bizonyos alkalmi jellegre, ha az igehirdetés ezt 

figyelembe kívánja venni.

2. Egy-egy lelkigondozói esettanulmány és pedagógiai (katechetikai) programterv írásbeli 
benyújtása, valamint megvédése a vizsgabizottság előtt. 

3. Szóbeli vizsga „egyház és társadalom” tételsor alapján. Célja: meggyőződni a jelölt elfo-
gadható tájékozottságáról a legfontosabb kurrens társadalmi, szociáletikai és egyházi 
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1 Értelemszerűen a benyújtott anyagból egy prédikáció kerül bemutatásra, illetve megvédésre a vizsgabizottság 
választása alapján.
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kérdésekben. a tételsort a Zsinat Teológiai és Tanulmányi Bizottsága állítja össze a lel-
készképző intézetek képviselőinek bevonásával, minden év március 30-ig. Közzététel 
helye: Református Egyház c. folyóirat és a református egyház hivatalos honlapja: www.
reformatus.hu.

A bizottság összegzi a jelölt szolgálati helyéről, intézményéből érkező véleményeket lelki-
pásztori alkalmasságáról. Az írásbeli anyag benyújtása egy időben történik a vizsgára való 
írásbeli jelentkezéssel a Zsinati Lelkészképesítő Bizottság, vagy az általa kijelölt lelkészkép-
ző kar által kijelölt határidőig.

Debrecen, 2008. július 5.

A Coetus Theologorum javaslata a Lelkészek jogállásáról c.
törvénytervezethez az egységes lelkésztovábbképzés tárgyában

1. Elvi szempontok:
– A lelkipásztor részvétele a szervezett formában történő továbbképzésben szolgálati/hi-

vatali kötelessége a 60. életév betöltéséig, a diploma megszerzésétől kezdődően aktív 
szolgálati jogviszony ideje alatt. A lelkésztovábbképzés célja: a lelkész szakmai kompe-
tenciájának elmélyítése, a teológiai tudomány legújabb eredményeinek megismerése, új 
szolgálati területekre való specializálódás, a gyakorlati szolgálat terén jelentkező kérdé-
sek és kihívások reflektálása.

– A lelkészt megilleti évente 8 nap fizetett tanulmányi szabadság. Ebből min. 3 munkanap 
szervezett továbbképzés keretében teljesítendő. 

– A lelkész szervezett továbbképzés keretében 6 évenként min. 90 óra (90 kredit) meg-
szerzésére kötelezett. 

– Mentesül a szervezett továbbképzésben való részvétel kötelezettsége alól:
 aki teológiai doktori fokozatot (PhD) szerez és aktívan vesz részt a Doktorok Kollégiuma 

munkájában; a szervezett doktori képzésben való részvétel kiváltja a továbbképzés kö-
telezettségét; 6 évre mentesül az, akik doktori képzést követően abszolutóriumot, vagy 
további felsőfokú képzésben diplomát, képesítést szerez.

A továbbképzés szervezéséről és anyagi feltételeinek megteremtéséről az egyházkerület 
elnöksége gondoskodik a lelkészképző intézmények, illetve a továbbképző intézetek segít-
ségével. 

2. A továbbképzés formái
A továbbképzés kötelezettségének a lelkész eleget tehet a következő tanfolyamok vagy 
programok által:
– A református egyház fenntartásában működő továbbképző intézet, illetve hittudományi 

kar által szervezett tanfolyam
 értéke: tanfolyam tényleges nettó óraszáma. További 10 óra(kr.) szerezhető, amennyiben 

a tanfolyam írásbeli dolgozattal zárul;
– A Doktorok Kollégiuma teológiai jellegű szekcióinak munkájában való részvétel és előadás; 

értéke: 20 óra (előadás tartása esetén 30 óra)
– Az Országos Továbbképzési Koordinációs Testület által előzetesen véleményezett és 

meghirdetett (hazai vagy nemzetközi) tudományos konferencián vagy szimpóziumon 
való részvétel; értéke: 20 óra (előadás tartása esetén 30 óra)
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3. A továbbképzés szervezése:
A továbbképző tanfolyamokat a református egyház fenntartásában, illetve hittudományi 
karok mellett működő továbbképző intézetek szervezik, amelyek gondoskodnak a tanfolya-
mok meghirdetéséről, a részvétel koordinálásáról, az előadók felkéréséről, a tanúsítványok 
kiállításáról, további az adminisztrációs feladatok ellátásáról. Továbbá végzik a más képzési 
formában vagy egyházkerületben szerzett kreditek/órák beszámítását előre rendszeresített 
és a képzés vezetőjének ellenjegyzésével ellátott beszámítási formanyomtatvány alapján. 
A Zsinat Országos Továbbképzési Koordinációs Testületet állít fel (a kerületi továbbképzés 
felelőseinek bevonásával), amely évente véleményezi és összehangolja a továbbképzési 
programokat, a meghirdetés feltételeit, az átjárhatóság módját, és javaslatot tesz a Zsinat-
nak a finanszírozás kérdésében. 
 
4. Számonkérés módja:
Az egyházkerület bizottságot állít fel, amely hatévente áttekinti a lelkészek továbbképzé-
sen való részvételét, mulasztás esetén javaslatot tesz a pótlás vagy a szankció módjára, 
és véleményezi a továbbképző programok tematikáját, koordinálja (szolgálati területeknek 
megfelelően) programokra való jelentkezéseket. A továbbképző alkalmakon való részvétel 
számonkérését és nyilvántartását a püspöki hivatal végzi. A megszerzett krediteket a to-
vábbképző intézet által kiadott tanúsítványok alapján a hivatal rávezeti a lelkész törzsköny-
vi lapjára. A szervezett lelkésztovábbképzésben való részvétel a pályaalkalmasság, illetve 
a szolgálati jogviszonyban való megmaradás feltétele. Lelkészválasztás alkalmával vagy 
egyházi tisztségekre való jelölés esetén figyelembe kell venni a szervezett továbbképzésben 
való részvételt. A továbbképzés elmulasztása kötelezettségmulasztásnak minősül.

5. Finanszírozás: 
A kötelező továbbképző program költségeinek (90 kredit/6 év erejéig) önköltségi részét 
a gyülekezet, illetve a munkáltató átvállalhatja. Az egyházkerület költségvetésében külön 
költségvetési tételben biztosít keretet a továbbképzési programok támogatására. 

Debrecen, 2008. július 5.

A Coetus Theologorum felhívása a teológiai oktatás tárgyában

a teológiai tanárok munkaközössége, a coetus Theologorum tisztelettel ajánlja a Generális 
Konventnek és a tagegyházak zsinatainak az alábbiakat:
– ismerjék el és támogassák erkölcsileg az állami egyetemeken működő, teológiai képzést 

nyújtó intézményeket, mint amelyek az evangélium ügyét és az egyház érdekét szolgál-
ják;

– segítsék az állami egyetemeken működő református felsőoktatási intézmények egyházi 
integrációját és szorgalmazzák az egyházi fenntartású intézmények szakmai együttmű-
ködésének erősödését az állami felsőoktatási intézményekkel;

– rendezzék ezen intézmények lelkész jellegű tanárainak, diákjainak és végzős hallgatói-
nak egyházi jogállását;

– tegyék lehetővé, hogy közös megegyezés alapján jogi szabályozást nyerjen valamennyi 
felsőoktatási (egyházi és nem egyházi fenntartással működő) intézmény kapcsolatrend-
szere (átvihető kreditpontok, áthallgatások tekintetében stb.)

– törvényi szabályzással tegyék lehetővé az akkreditált állami egyetemeken szerzett 
kreditpontok beszámítását a lelkészképző intézményekben és fordítva.

Debrecen, 2008. július 4.


