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A Sárospataki Református Teológiai Akadémia Szervezeti és Működési Szabályzatának 
XIII. számú melléklete 

 
A Hallgatók Minősítési Eljárásának Szabályzata 

 
1. § Általános rendelkezések  

 
(1) A SRTA és a fenntartó Tiszáninneni Református Egyházkerület a SRTA-n református teo-
lógia szak – lelkész szakirány mesterképzési szak (egységes, osztatlan képzés), és a katekéta–
lelkipásztori munkatárs alapképzési szak (a továbbiakban: egyházi alkalmazott képzés) vala-
mennyi hallgatójától elvárja, hogy egyéni életvitelével, kegyességének látható és lemérhető jele-
ivel, szóbeli és más megnyilvánulásaival úgy az intézményen belül, mint azon kívül bizonysá-
gát adja annak, hogy 

a) hitbeli felfogása és magatartása a Szentírás, valamint református hitvallásaink alap-
ján áll, 

b) a MRE Zsinatának tanbeli és etikai állásfoglalásait magára nézve kötelezőnek fo-
gadja el, 

c) alkalmas a tanulmányi idő alatt rá váró lelkipásztori, illetve hittanoktatói jellegű fe-
ladatok ellátására, 

d) a jövőben alkalmas lelki vezetője lehet a rábízott gyülekezeteknek, illetve a hittan-
oktatásban részt vevő gyermekeknek és fiataloknak. 

(2) Az egyházi alkalmazott képzésben részt vevő hallgatók ezért minden tavaszi félév végén 
minősítési eljáráson (a továbbiakban: minősítés) esnek át. 
(3) A minősítést a Tudományintézetek előzetes javaslata alapján a Szenátus végzi.  

a) A SRTA-n első tanulmányi évüket teljesítő hallgatók ún. minősítő elbeszélgetésén a 
fenntartó által delegált, a SRTA-val egyházi szolgálati viszonyban vagy munka-
viszonyban nem álló aktív református lelkipásztor is részt vesz szavazati jog nélkül. 

(4) A hallgatók minősítéséről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet a rektor, a jegyző és a Sze-
nátus tagjai közül megválasztott két hitelesítő hitelesíti. A jegyzőkönyv archiválásáról a Rektori 
Hivatal gondoskodik. A jegyzőkönyv csupán a Szenátus tagjai, valamint a fellebbezés ügyében 
eljáró személyek számára nyilvános. 
(5) Hallgató átjelentkezése, átvételre vonatkozó kérelme esetén a fogadó intézmény köteles az 
elbocsátó intézménytől a hallgató minősítési eljárásainak eredményéről írásban tájékoztatást 
kérni, az elbocsátó intézmény pedig köteles e tájékoztatást írásban megadni. 
(6) A „nem megfelelt” minősítés miatt más református felsőoktatási intézményben egyházi 
alkalmazott képzésből kizárt és a SRTA valamely egyházi alkalmazott képzésére átvett hallga-
tót a SRTA-n lefolytatandó minősítő vizsgái vonatkozásában „feltételesen megfelelt” minősí-
téssel rendelkező hallgatóként kell kezelni. 

 
 

2. § A Tudományintézetek javaslattétele a hallgatók minősítésre 
 

(1) A SRTA Tudományintézetei a hallgatónak az adott tanév tanulmányi eredményeit összesítő 
táblázat, anyagyülekezete lelkipásztorának írásbeli véleménye, az évfolyamfelelős, végzős lel-
kész szakirányú hallgatóknál pedig a szakoktató lelkész nyilatkozata és a Tudományintézet tag-
jainak észrevételei alapján megvizsgálja a hallgató tanulmányi előmenetelét, közösségi tevé-
kenységét és életvitelét. 

a) Az egyházi alkalmazott képzésben az első tanulmányi évet teljesítő hallgatók kivételé-
vel valamennyi hallgatónak személyes elbeszélgetésre kell megjelennie a kijelölt Tu-
dományintézetnél. A Tudományintézetek kijelöléséről az Akadémiai Lelkész gondos-
kodik.  

b) Az egyházi alkalmazott képzésben a SRTA-n első tanulmányi évét teljesítő valameny-



2  

nyi hallgatónak személyes elbeszélgetésre kell megjelennie a Szenátus előtt. 
c) Azoknak a hallgatóknak is meg kell jelennie a Szenátus  e lő t t , akik valamelyik 

egyházi alkalmazott szakra történő szakváltásuk előfeltételeként minősítésre jelentkez-
tek. 

(2) Miután a Tudományintézet megvizsgálta a hallgató tanulmányi előmenetelét, közösségi te-
vékenységét és életvitelét, nyílt (szükség esetén titkos) szavazással az 

a) „egyházi alkalmazott képzésben való részvételre alkalmas” minősítő javaslatot, vagy a 
b) „minősítéséhez a hallgató szenátusi meghallgatása is szükséges” javaslatot teszi. 

(3) A szavazás eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 
(4) „Egyházi alkalmazott képzésben való részvételre alkalmas” minősítő javaslatot kapott az a 
hallgató, akit a Tudományintézet jelenlévő tagjainak többsége a (2) bekezdés a) pontjában 
foglalt minősítéssel illetett. Szavazategyenlőség esetén a minősítésről az intézetvezető dönt. 
(5) A Tudományintézet a „minősítéséhez a hallgató szenátusi meghallgatása is szükséges” javas-
latot fogadta el akkor, ha jelenlévő tagjainak többsége nem a (2) bekezdés a) pontjában foglalt 
határozati javaslatra szavazott. 
(6) A szenátusi meghallgatás szükségességéről szóló javaslat esetében a Tudományintézet meg-
fogalmazza a hallgatóval szemben felmerült aggályokat, a szenátusi meghallgatása során meg-
válaszolandó főbb kérdéseket, és azt jegyzőkönyvben rögzíti. 
(7) A szenátusi meghallgatás szükségességéről szóló határozatról az érintett hallgatót nyolc na-
pon belül postai úton értesíteni kell, közölve a vele a (pl.: tanulmányi előmenetele, közösségi 
tevékenysége, életvitele, egyéni kegyessége tekintetében) felmerült aggályokat, a szenátusi 
meghallgatása során megválaszolandó főbb kérdéseket és azt az időpontot, amikor a Szenátus 
előtt személyesen meg kell jelennie. 
(8) A minősítés második fordulójának időpontját a rektor tűzi ki, s arról – a (7) bekezdés 
értelmében – írásban értesíti mindazokat, akik személyes meghallgatását a Minősítő Bizottság a 
minősítéshez szükségesnek ítélte. 
 
 

3. § A hallgatók minősítése 
 

(1) A minősítés időpontját a rektor tűzi ki. 
(2) A Szenátus a Tudományintézetek javaslata alapján nyílt (szükség esetén titkos) szavazással 

dönt a felsőéves hallgatók minősítéséről. A Szenátus a minősítő elbeszélgetés után nyílt (szük-
ség esetén titkos) szavazással dönt az első tanulmányi évet teljesítő hallgatók minősítéséről. 

a) A „minősítéséhez a hallgató szenátusi meghallgatása is szükséges” javaslattétel esetén a 
rektor írásban értesíti mindazokat, akiknek a meghallgatását a Tudományintézet a minő-
sítéshez szükségesnek ítélte. 

(3) A szenátusi meghallgatás előtt a rektor ismerteti a Szenátus tagjaival a hallgató alkalmassá-
gával szemben felmerült aggályokat és a személyes meghallgatása során megválaszolandó főbb 
kérdéseket, majd lehetőséget ad a Szenátus tagjainak a hozzászólásra. Ezt követően sor kerül a 
hallgató(k) személyes meghallgatására. 
(4) A meghallgatás során a rektor szóban ismerteti a hallgatóval azokat a kérdéseket, illetve 
aggályokat, melyek miatt a Tudományintézet szenátusi meghallgatását szükségesnek ítélte, és 
lehetőséget biztosít a hallgatónak a válaszadásra, illetve a felmerült aggályok kapcsán saját 
véleményének a kifejtésére. A meghallgatás során a Szenátus bármely tagja kérdésekkel és ész-
revételekkel fordulhat a hallgatóhoz. 
(5) A személyes meghallgatást, majd a hallgató távozását követően a Szenátus tagjai a szüksé-
ges vita és mérlegelés után titkos szavazással a hallgatót 

a) „egyházi alkalmazott képzésben való részvételre alkalmas”, vagy 
b) „egyházi alkalmazott képzésben való részvételre feltételesen alkalmas”, vagy 
c) „egyházi alkalmazott képzésben való részvételre nem alkalmas” 

minősítéssel illeti. 
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(6) Az elhangzott észrevételeket és a szavazás eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 
 
 

4. § Az „alkalmas” minősítés 
 

„Egyházi alkalmazott képzésben való részvételre alkalmas”, minősítést kapott az a hallgató, 
akit a Szenátus többsége a 3. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt minősítéssel illetett. Sza-
vazategyenlőség esetén a minősítésről a rektor dönt. 

 
 

5. § A „feltételesen alkalmas” minősítés 
 

(1) „Egyházi alkalmazott képzésben való részvételre feltételesen alkalmas” minősítést kapott az 
a hallgató, 

a) akit a Szenátus jelenlévő tagjainak a többsége a 3. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt 
minősítésével illetett, vagy 

b) akinek esetében a Szenátus jelenlévő tagjai szavazatának többsége megoszlik a 3. § (3) 
bekezdés b) és c) pontjában szereplő minősítés között, de külön- külön egyik sem éri el 
a többséget. 

(2) A Szenátus által hozott „feltételesen alkalmas” minősítés határozott időre, egy évre szól. A 
„feltételesen alkalmas” minősítést nyert hallgatóval a Szenátus határozatát és annak indoklását 
a minősítési eljárás után szóban azonnal közölni kell, majd nyolc napon belül azt írásban is 
postázni kell neki. A feltételes minősítés ellen fellebbezésnek helye nincs. 
(3) A „nem megfelelt” minősítés miatt más református felsőoktatási intézményben egyházi 
alkalmazott képzésből kizárt és a SRTA valamely egyházi alkalmazott képzésére átvett hallga-
tót a SRTA-n lefolytatandó minősítő vizsgái vonatkozásában egy „feltételesen megfelelt” minő-
sítéssel rendelkező hallgatóként kell kezelni. 
(4) Amennyiben a hallgatót a Szenátus tagjainak a többsége bármely következő minősítése 
során sem találja fenntartások nélkül alkalmasnak a pozitív minősítésre, azaz őt a 3. § (3)  be-
kezdés  b)  vagy  c)  pontjában szereplő minősítéssel illeti,  úgy  a hallgató a 6. § (2) bekezdése 
értelmében egyházi alkalmazott szakon nem folytathatja tovább a tanulmányait. 

 
 

6. § A „nem alkalmas” minősítés  
 

(1) „Egyházi alkalmazott képzésben való részvételre nem alkalmas” minősítést kapott az a 
hallgató, akit a Szenátus jelenlévő tagjainak többsége a 3. § (3) bekezdés c) pontjában szereplő 
minősítéssel illetett. 
(2) A „nem alkalmas” minősítést kapott hallgató egyházi alkalmazott szakon nem folytathatja 
tovább a tanulmányait, és ilyen szakra a későbbiekben sem vehető át, nem vehető vissza. 
(3) A Szenátus határozatát és annak indoklását a „nem alkalmas” minősítést kapott hallgatóval 
szóban a minősítési eljárás után azonnal közölni kell, majd nyolc napon belül azt írásban is pos-
tázni kell neki. A határozat ellen a hallgató nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat fellebbe-
zéssel. A fellebbezésnek az egyházi alkalmazott szakoktól való eltiltás vonatkozásában halasztó 
hatálya nincs. 
(4) A minősítést nem nyert, mesterképzésben részt vevő hallgatók tanulmányaikat a teológia 
szakon tovább folytathatják, amennyiben az írásban benyújtott vonatkozó kérelmükre a Tanul-
mányi Bizottság a szakváltást engedélyezi. A minősítést nem nyert, alapképzésben részt vevő 
hallgatók tanulmányaikat nem egyházi alkalmazott hitéleti szakon újra kezdhetik, amennyiben 
az adott szakra sikeresen letették a felvételi vizsgát. 
(5) Amennyiben a hallgató fellebbezéssel él, a fenntartó eljárási hiba vagy szabálytalanság 
esetében a Szenátust az adott hallgató minősítésének ismételt lefolytatására kötelezheti. Ameny-
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nyiben eljárási hiba vagy szabálytalanság nem történt, a fenntartó dönt a fellebbezés kérdé-
sében. 

 
7. § Az akadémiai lelkész és a Tanulmányi Osztály feladatai a minősítési eljárásban 

 
(1)  Az akadémiai lelkész gondoskodik 

(a) a lelkipásztori ajánlások beszerzéséről 
(b) a hallgatók kötelező közösségi alkalmakon való részvételének kimutatásáról 
(c) a Tudományintézetek kijelöléséről a felsőéves hallgatók személyes meghallgatására. 

(2)  A Tanulmányi Osztály gondoskodik 
(a) a hallgatók tanulmányi eredményeik kimutatásáról: az előző tanév tavaszi félév-

ének, illetve az aktuális tanév őszi félévének tanulmányi átlagának és a nem teljesí-
tett tanegységek számának kimutatásáról 

(b) a minősítési eljárások során használt szavazólapok elkészítéséről. 
 
 

7. § Záradék  
 

(1) Jelen szabályzatot a SRTA Szenátusa 2016. május 26-án megtartott ülésén, a 2 6 / 2 0 1 6 . sz. 
határozatával jóváhagyta. 
(2) A szabályzat a jóváhagyásával lép hatályba. 
 

 
Mellékletek: 

 
 
 

1. számú melléklet: 
 

A minősítési eljárás tudományintézeti (javaslattevő) fordulója során használt évfolyamonkénti 
összesítő táblázat és szavazólap mintája 

 

 
Alkalmassági minősítési eljárás 
Tudományintézeti szavazólap 
….. (az eljárás időpontja) ….. 

... évfolyam 
 

 
Név 

 
Lelkipász- 

tora ajánlja-e 

Előző tanév II. félév Jelen tanév I. félév „egyházi alkalmazott kép-
zésben való részvételre 

alkalmas” 

„minősítéséhez (ismételt) 
személyes meghallgatása is 

szükséges” 
 

átlag 
Nem teljesí-
tett tanegy-
ségek 

 
átlag 

Nem teljesí-
tett tanegy-
ségek 

N. N. igen/nem       
        
        
        
        

 
 

 

Megjegyzés: A szavazáshoz a táblázat két utolsó oszlopában, az adott hallgató nevével egy vonalban lévő két rubri-
ka egyikét kell egy X jellel egyértelműen megjelölni. A Tudományintézet összesíti a szavazás eredményeit, annak 
eredményéről írásban tájékoztatja a Szenátust. 
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2. számú melléklet: 
Alkalmassági minősítési eljárás 

Szenátusi szavazólap 
….. (az eljárás időpontja) ….. 

... évfolyam 
 

Az alkalmassági minősítési eljárás szenátusi fordulója (tényleges minősítés) során használt 
szavazólap mintája 

 
A hallgató 

neve 
„egyházi alkalmazott kép-
zésben való részvételre al-

kalmas” 

„egyházi alkalmazott kép-
zésben való részvételre 
feltételesen alkalmas” 

„egyházi alkalmazott kép-
zésben való részvételre 

nem alkalmas” 
N. N.    

 
 

 

Megjegyzés: 
A szavazáshoz a név melletti három rubrika egyikét kell egy X jellel egyértelműen megjelölni 
 
 
3. számú melléklet 

 
Lelkészi igazolás 

 
Alulírott ……………………………..….…..…., a ……..…………………………………… –i 
Református Egyházközség lelkipásztora igazolom, hogy ………………………………………….., 
a Sárospataki Református Teológiai Akadémia …… éves lelkész / katekéta / lelkipásztori munka-
társ szakos hallgatójának a most véget ért tanévben és az azt megelőző nyári szünetben gyülekeze-
tünkkel tartott kapcsolatát a következő adatok jellemezték: 
 

1. A vasárnapi istentiszteleteinken való részvétele 
a. rendszeres (legalább havi 2-3 alkalom) (Amikor otthon van, rendszeresen elmegy) 
b. alkalmankénti (havi egy alkalom) 
c. nagyon ritka  
d. egyáltalán nem vett részt 

 
2. A gyülekezeti életbe való bekapcsolódása 

a. lehetőségéhez mérten amibe tudott bekapcsolódott ( pl.  ………………….. 
…….……………………………..……………………………………….....) 

b. felkínálta segítségét (pl. ………….…………………………………………) 
c. a gyülekezet szolgálataiban nem vett részt 

 
3. Érdeklődése a gyülekezet mindennapi élete, a helyben folyó szolgálatok iránt 

a. rendszeresen érdeklődik, figyelemmel kíséri az eseményeket 
b. alkalmanként rákérdez arra, hogy mi történik a gyülekezetben 
c. nem tanúsít érdeklődést a gyülekezet élete iránt 

 
4. Lelkészével, a gyülekezet munkatársaival való kapcsolata 

a. érdeklődik, igyekszik megismerni a lelkészi / hitoktatói élet és szolgálat belső rész-
leteit 

b. úgy viszonyul hozzájuk, mint a többi gyülekezeti tag 
c. nem tart kapcsolatot 
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5. Itthoni életvitele 
a. bizonyságtevő élet, méltó ahhoz a szolgálathoz, amelyre készül 
b. itthon szeretne inkább kikapcsolódni, elvegyülni a fiatalok között 
c. nem látható a keresztyén elkötelezettsége 

 
 
A fentiek alapján őt a lelkészi / hitoktatói / lelkipásztori munkatársi szolgálatra 

a. alkalmasnak tartom 
b. feltételesen tartom alkalmasnak 
c. nem tartom alkalmasnak 

 
Egyéb észrevételem, megjegyzésem: …………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………………………................ 

 

                                                               P.H.          ………………………………………….. 
                                                                            aláírás  

Kelt: …………………………………..      
 
 
(A felsorolásoknál a megfelelő válasz előtti betűjelet kérjük bekarikázni)  
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