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A szak megnevezése: Katekéta – Lelkipásztori munkatárs
Szakirány: Katekéta 
Tagozat: nappali, levelező
A képzés típusa: alapképzés
A végzettség szintje: alapszak (Bachelor)
Szakképzettség: Református hitoktató
A szak képzési célja: Olyan felkészült katekéták képzése, akik megfelelő irányítással 

alkalmasak a református egyház igehirdetési és pasztorális alapte-
vékenységének ellátására a hatályos egyházi törvényeknek és elő-
írásoknak megfelelő munkakörökben és kompetenciákkal. 
Katekéta szakirányon szerzett ismeretek birtokában: a gyermek-, 
az ifjúsági és a felnőtt katekézis/hittanoktatás közoktatási, felnőtt-
képzési és egyházközségi/gyülekezeti feladatainak ellátására. 

Képzési idő: Minimális: 5 félév Alap: 6 félév Finanszírozott: 8 félév
 A felkínált tanórák (kontaktórák) száma:

nappali tagozaton 1815 óra 
levelező tagozaton 562 óta

Kredites követelmények: Összesen: 180 kredit Kötelező tantárgyak: 28 kredit alapozó ismere-
tek, 82 kredit szakmai törzsanyag (ebből 15 
kredit szakdolgozat). 
Kötelezően választható tantárgyak: 52 kredit 
szakirány; 
Szabadon választható tantárgyak: 18 kredit

A szakmai gyakorlat idő-
tartama és jellege: 

Az 5. és 6. félévben 20-20 óra gyülekezeti katechetikai gyakorlat (hospi-
tálás, tanítás). 
Az 5. és 6. félévben 20-20 óra iskolai hitoktatói gyakorlat (hospitálás, 
tanítás). 
Záró-tanítás.

Szigorlatok: KM001/KM-KT001/NKM001 Biblikus szigorlat
KM002/KM-KT002/NKM002 Rendszeres teológiai szigorlat 
KM003/KM-KT003/NKM003 Egyháztörténeti szigorlat 
K0004/K0-KT0004/NK0004 Hitoktatói szigorlat (a szakirány elméleti 
szakmai moduljából komplex szigorlat)

Kredit nélküli követel-
mények 

A diplomakiadás feltétele egy középfokú „C” típusú általános nyelvi vagy 
középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex, államilag elismert vagy 
azzal egyenértékű nyelvvizsga.



Záróvizsga: A záróvizsga részei:
– Az elfogadott szakdolgozat vizsgabizottság előtti megvédése; 
– Szóbeli vizsga: A katechézis elmélete és gyakorlata; komplex tételsor a 
katekéta szakirány elméleti moduljának 29 kreditértékű tanegységeiből. 
– A záróvizsga osztályzatát a vizsgatanítás osztályzatának, a szakdolgo-
zat opponensi érdemjegyének, a dolgozat megvédésének és a szóbeli 
vizsga eredményének számtani átlaga adja. 
Az oklevél minősítését 
– a biblikus szigorlat osztályzatának, 
– a rendszeres teológiai szigorlat osztályzatának, 
– az egyháztörténeti szigorlat osztályzatának, 
– hitoktatói komplex szigorlat 
– és a záróvizsga osztályzatának a számtani átlaga adja. 

Szakdolgozat A szakdolgozat megírása a SRTA tanszékei által kitűzött témakörökből 
szabadon választható. Terjedelme: 40–50 oldal. Értéke: 15 kredit. A 
szakdolgozat beadásának a határideje annak a szemeszternek a szorgalmi 
idejének a vége, amelyben a hallgató a Szakdolgozati konzultáció 2 tan-
egységet felvette.

 



Lelkipásztori munkatárs szakirány 

Képesítési követelményei 
  

A szak megnevezése: Katekéta – Lelkipásztori munkatárs
Szakirány: Lelkipásztori munkatárs
Tagozat: nappali, levelező
A képzés típusa: alapképzés
A végzettség szintje: alapszak (Bachelor)
Szakképzettség: Református lelkipásztori munkatárs
A szak képzési célja: Olyan felkészült lelkipásztori munkatársak képzése, akik megfele-

lő irányítással alkalmasak a református egyház igehirdetési és 
pasztorális alaptevékenységének ellátására a hatályos egyházi tör-
vényeknek és előírásoknak megfelelő munkakörökben és kompe-
tenciákkal. Lelkipásztori munkatárs szakirányon szerzett ismeretek 
birtokában: lelkipásztor irányítása mellett egyházi közösségveze-
tésre, bizonyos liturgikus cselekmények vezetésére, végzésére, 
karitatív-kulturális tevékenységek végzésére. 

Képzési idő: Minimális: 5 félév Alap: 6 félév Finanszírozott: 8 félév
 A felkínált tanórák (kontaktórák) száma:

nappali tagozaton 1800 óra 
levelező tagozaton 558 óta

Kredites követelmények: Összesen: 180 kredit
 

Kötelező tantárgyak: 28 kredit alapozó ismere-
tek, 82 kredit szakmai törzsanyag (ebből 15 kre-
dit szakdolgozat). 
Kötelezően választható tantárgyak: 52 kredit 
szakirány; 
Szabadon választható tantárgyak: 18 kredit

A szakmai gyakorlat idő-
tartama és jellege: 

Az 5-6. félévben 50-30 óra gyülekezeti gyakorlat.

Szigorlatok: KM001/KM-KT001/NKM001 Biblikus szigorlat
KM002/KM-KT002/NKM002 Rendszeres teológiai szigorlat 
KM003/KM-KT003/NKM003 Egyháztörténeti szigorlat 
M0004/M0-KT0004/NM0004 Lelkipásztori munkatárs szakmai modul-
jából komplex szigorlat

Kredit nélküli követel-
mények 

A diplomakiadás feltétele egy középfokú „C” típusú általános nyelvi vagy 
középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex, államilag elismert vagy 
azzal egyenértékű nyelvvizsga.



Záróvizsga: A záróvizsga részei:
– Az elfogadott szakdolgozat vizsgabizottság előtti megvédése; 
– Szóbeli vizsga: A gyülekezeti munka elmélete és gyakorlata; komplex 
tételsor a lelkipásztori munkatárs szakmai moduljának 32 kreditértékű 
tanegységeiből. 
– A záróvizsga osztályzatát a szakdolgozat opponensi érdemjegyének, a 
dolgozat megvédésének és a szóbeli vizsga eredményének számtani átla-
ga adja. 
 
Az oklevél minősítését 
– a biblikus szigorlat osztályzatának, 
– a rendszeres teológiai szigorlat osztályzatának, 
– az egyháztörténeti szigorlat osztályzatának, 
– lelkipásztori munkatárs szakmai moduljából komplex szigorlat 
– és a záróvizsga osztályzatának a számtani átlaga adja. 

Szakdolgozat A szakdolgozat megírása a SRTA tanszékei által kitűzött témakörökből 
szabadon választható. Terjedelme: 40–50 oldal. Értéke: 15 kredit. A 
szakdolgozat beadásának a határideje annak a szemeszternek a szorgalmi 
idejének a vége, amelyben a hallgató a Szakdolgozati konzultáció 2 tan-
egységet felvette.

 
 


