
Református teológia szak lelkészi szakirány (egységes, osztatlan képzés) 

Képzési és kimeneti követelmények (KKK) 
Sárospataki Református Teológiai Akadémia 

FI32388 
 

A szak megnevezése: református teológia 
Szakirány: lelkészi szakirány 
Tagozat: nappali 
A képzés típusa: egységes osztatlan képzés 
A végzettség szintje: mester 
Szakképzettség: református teológus (Magister Theologiae), 

református lelkipásztor (Magister Rerum Divinarum) 
A szak képzési célja: A református lelkészi szakirányú képzésben az intézmény olyan elkötelezett 

lelkipásztorokat kíván nevelni, akik a Magyarországi Református Egyház-
ban szolgálnak. 

Képzési idő: Minimális: 10 félév Maximális: 16 félév Finanszírozott: 14 félév 
 A felkínált tanórák (kontaktórák) száma: 3630 
Kredites követelmé-
nyek: 

Összesen: 360 kredit Kötelező tantárgyak: 
Teológus modul: 56 kredit alapozó ismeretek, 
204 kredit szakmai törzsanyag (ebből 12 kredit 
szakdolgozat), kötelezően választható tantár-
gyak: 25 kredit alap- és főszemináriumok 
Lelkész modul: 60 kredit differenciált szakmai 
ismeretek 
Szabadon választható tantárgyak: 15 kredit 

A szakmai gyakorlat 
időtartama és jellege: 

A 3-12. félévekben homiletikai gyakorlat 240 kontaktóra keretében.  
A 7. és 9. félévben 40 óra gyülekezeti és 40 óra katechetikai gyakorlat. 
Legkésőbb a 10. félévben 96 óra nyári gyakorlat. 
Az 1-10. félévekben „legáció” (összevont gyülekezeti liturgikai és 
homiletikai gyakorlat), évente 3 alkalommal. 
A 11-12. félévben gyakornoki gyülekezeti munka (felügyelő lelkész vezeté-
sével), 2 félév. 



Szigorlatok: Minősítő szigorlat: 
B0001 Bibliaismeret 1 
B0002 Bibliaismeret 2 
R0001 Hitvallásismeret 
A minősítő szigorlatot kötelező letenni a második félév végén, aminek elő-
feltétele 3.00 súlyozott tanulmányi átlag. A sikertelen minősítő szigorlat 
esetén az első évet újra kell járni. Azokból a tantárgyakból, amelyeknél a 
hallgató 3-as vagy annál jobb érdemjegyet kapott, csak az óralátogatás köte-
lező, azoknál a tanegységeknél, ahol az eredmény nem éri el a 3-as osztály-
zatot, meg kell ismételni a vizsgát. 
 
G0001 Harmónium szigorlat 
Négy félév harmóniumjáték tanulása után a hallgató számot ad arról, képes-
e a református gyülekezeti éneklés harmonikus vezetésére, jártasságot szer-
zett-e a három- és négyszólamú korál-játékban. 
 
Alapvizsga szigorlat: 
B0009 Ószöv. bev. 
B0003 Újszöv bev. 
H0001 Egyháztörténet 
G0002 Gyakorlati teológia (Homiletika, liturgika) 
B0008 Hebraicum (Alapvizsga dolg. 1) 
B0004 Graecum (Alapvizsga dolg. 2) 
Alapdolgozatok megírása (B0004, B0008), írásmagyarázat tárgykörből, 30-
60 oldal terjedelemben. Ebben a hallgatóknak arról kell bizonyságot adni, 
hogy képesek önállóan egy adott bibliai szakaszt exegetikai szempontból 
feldolgozni. Értéke: 3-3 kredit. Egy alapdolgozat megírása feltétele az alap-
vizsga szigorlat megkezdésének. 
Az alapvizsga szigorlatot le kell zárni a hatodik szemeszter végén. Az alap-
vizsga szigorlat egyszer vehető fel és kétszer ismételhető. A pótvizsgákat 
legkésőbb szeptember 20-ig le kell bonyolítani. 
 
Teológiai szigorlat: 
G0003 Igehirdetés szigorlat 
B0005 Újszövetség exegézis szigorlat 
B0006 Ószövetség exegézis szigorlat 
B0007 Bibliai teológia szigorlat 
H0002 Egyháztörténet szigorlat 
R0002 Rendszeres teológiai szigorlat 
 
Gyakornoki vizsga: 
G0003 Igehirdetés szigorlat (zárthelyi igehirdetés elkészítése és szóbeli 
nyilvános szigorlati vizsga a bizottság előtt, ahol a jelölt összefoglalja az 
írásban beadott igehirdetését és válaszol a bizottság kérdéseire). 

Abszolutórium: 1. A végbizonyítvány a tantervben előírt vizsgák és szigorlatok eredményes 
letételét és – a nyelvvizsga letételének és szakdolgozat elkészítésének kivé-
telével – más tanulmányi követelmények teljesítését, illetve a szakdolgozat-
hoz rendelt kreditpontok kivételével a képesítési követelményekben előírt 
kreditpontok megszerzését igazolja. 
2. A végbizonyítvány minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallga-
tó a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben ele-
get tett. 
3. A végbizonyítványt a SRTA rektora írja alá a hallgató leckekönyvében. 



 
Kredit nélküli 
követelmé-
nyek 

I. 
1. A diploma kiadásának feltétele egy középfokú „C” típusú általános nyelvi vagy 
középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex, államilag elismert vagy azzal 
egyenértékű nyelvvizsga angol, német, francia vagy holland nyelvből. Azon hallgatók 
esetében, akik más nyelvből rendelkeznek egy középfokú „C” típusú általános nyelvi 
vagy középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex, államilag elismert vagy azzal 
egyenértékű nyelvvizsgával, elegendő az előbb felsorolt nyelvekből egy alapfokú „C” 
típusú általános nyelvi vagy alapfokú (B1 szintű) általános nyelvi, komplex, államilag 
elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga. 
 
II. Minősítés 
1.  A SRTA és a fenntartó Tiszáninneni Egyházkerület a református lelkész szakirányú 
képzésben részt vevő hallgatóktól elvárja, hogy a hallgató az egyéni életvitelével, kegyes-
ségének látható és lemérhető jeleivel bizonyságát adja annak, hogy a Szentírásból és a 
református hitvallásokból táplálkozó hitével és példamutató magatartásával lelkipásztor-
ként alkalmas lelki vezetője lesz a rábízott gyülekezeteknek. 
2.  A református lelkész szakirányú képzésben részt vevő hallgatók lelkipásztori szolgá-
latra való alkalmasságáról minden tavaszi félév végén dönteni kell. A minősítést a Szená-
tus végzi.  
 
4. A minősítés során a Szenátus megvizsgálja a hallgató tanulmányi előmenetelét, közös-
ségi tevékenységét és életvitelét, majd ennek megfelelően 
(a) „lelkész szakirányú képzésben való részvételre alkalmas”, vagy 
(b) „lelkész szakirányú képzésben való részvételre feltételesen alkalmas”, 
vagy 
(c) „a lelkész szakirányú képzésben való részvételre nem alkalmas” 
minősítéssel illeti. 
5. A minősítés titkos szavazással történik. 
6. „Lelkész szakirányú képzésben való részvételre alkalmas” minősítést kap az a hallgató, 
akit a Szenátus többsége alkalmasnak talál. 
7. Nem nyert minősítést az a hallgató, akit a Szenátus jelenlévő tagjainak legalább két-
harmada a 3. pont (c) minősítésével illetett, azaz a lelkész szakirányú képzésben való 
részvételre nem talált alkalmasnak. A minősítés ellen a hallgatónak nyolc napon belül 
halasztó hatállyal a fenntartó Egyházkerülethez lehet fellebbeznie. 
8. A nem minősített hallgató a lelkészi szakirányon nem folytathatja tovább a tanulmá-
nyait, s e szakirányra a későbbi tanpályája során sem térhet vissza. A Szenátus határozatát 
és annak indoklását a nem minősített hallgatóval szóban a minősítő vizsga után azonnal 
közölni kell, majd nyolc napon belül azt írásban is át kell adni.  
9. Feltételes minősítést nyer az a hallgató, 
- akit a Szenátus jelenlévő tagjainak a többsége a 3. pont (b) 
minősítésével illetett, azaz a lelkész szakirányú képzésben való részvételre 
feltételesen találta alkalmasnak.  
10. A feltételes minősítést nyert hallgató a Szenátusnak és az anyagyülekezetének foko-
zott odafigyelése mellett kell hogy folytassa a tanulmányait. Amennyiben a hallgatót a 
Szenátus tagjainak a többsége bármely következő minősítése során sem találja fenntartá-
sok nélkül alkalmasnak a minősítésre, azaz a 3. pont (c) minősítésével illeti, úgy a hallga-
tó a 7. pont értelmében a lelkészi szakirányon nem folytathatja tovább a tanulmányait. 
11. A feltételes minősítést nyert hallgatóval a Szenátus határozatát és 
annak indoklását a minősítő vizsga után szóban azonnal közölni kell, majd nyolc 
napon belül azt írásban is postázni kell neki. A minősítést nem nyert hallgatók tanulmá-
nyaikat a teológus szakon tovább folytathatják, amennyiben az SRTA Szenátusához írás-
ban benyújtott vonatkozó kérelmükre a Szenátus a szakváltást engedélyezi. 



Záróvizsga: A záróvizsgára a hallgatók írásban, a megszabott határidőig kötelesek bejelent-
kezni. 
Záróvizsgára bocsátás tanulmányi feltétele az, hogy a hallgató a 
G0004, G0005, G0006, G0133, G0134, G0135, G0136, G0137, G0138, G0139, 
G0140, G0141, G0142, G0155, G0163, H0003, H0117, szakdolgozat tanegységek 
kivételével minden kötelező és választható tanegységet teljesítsen. 
 
Az a hallgató, aki bármilyen oknál fogva alkalmatlan a lelkipásztori képesítésre, 
kérheti, hogy a lelkész szakirány elvégzése nélkül a teológus modul teljesítésével 
(300 kredit) református teológus szakon végezhessen, s ha annak minden tanul-
mányi előfeltételét teljesítette, ugyanazon vagy a következő záróvizsgán első kí-
sérletet tegyen a református teológia szakon mesterdiploma megszerzésére. 
 
Záróvizsga 
Az alábbi tárgyakból összevont szóbeli vizsga: 
- Katechetika 
- Poimenika 
- Egyházjog 
- Gyülekezetépítés 
- Misszió  
 
Továbbá: 
- A gyakorlati rész teljesítése: (vizsga-istentisztelet, gyakorlati írásmagyarázat, 
kátémagyarázat) 
- Szakdolgozat  
 
Az egyes tantárgyak ismeretének minősítése ötfokozatú skálán (1-5) történik. 
Az adott tantárgy osztályzatát a két felelet osztályzatainak az átlaga adja. 
A záróvizsga eredménye a záróvizsga tárgyak részeredményeinek számtani köze-
pe. Az oklevél minősítése a minősítő vizsga, az alapvizsga, az (ötödéves) gyakor-
noki vizsga, a záróvizsga, a szakdolgozat és a záróvizsga gyakorlati részeredmé-
nyének számtani közepe. 
Ha a hallgató legfeljebb két tantárgyból elégtelen vizsgát tett, leghamarabb a kö-
vetkező záróvizsgán, pótvizsga keretében a sikertelen vizsgáit megismételheti.  

Szakdolgozat A szakdolgozat megírása a SRTA tanszékei által kitűzött témakörökből szabadon 
választható. Terjedelme: 90000 – 180000 karakter mellékletek nélkül. Értéke: 12 
kredit. A szakdolgozatnak tartalmaznia kell a hallgató nevét, a téma címét, a kon-
zulens tanár és a tanszék nevét, az előszóban történő tartalmi összefoglalást, az 
önálló eredményekre való rámutatást, az alkalmazott kutatási módszer leírását, 
irodalom- és tartalomjegyzéket, valamint a modern követelményeknek megfelelő 
jegyzet-apparátust.  

 



A Katekéta – Lelkipásztori munkatárs alapszak képzési és kimeneti követelményeit 
(KKK) tartalmazó leírás 

 
Sárospataki Református Teológiai Akadémia 

FI32388 

Katekéta szakirány 
képesítési követelményei 

  
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.

 
 



REFORMÁTUS KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ ALAPSZAK (BACHELOR)        
 

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (KKK) 
Sárospataki Református Teológiai Akadémia 

FI32388 
 

A szak megnevezése: Református közösségszervező alapszak
Tagozat: Nappali /Levelező
A képzés típusa: alapképzés
A végzettség szintje: Alapszak (Bachelor), BA
Szakképzettség: Református közösségszervező / Reformed Community’s Organizer
Képzési terület hittudomány
A szak képzési célja: Olyan egyházi/felekezeti közösségszervezők képzése, akik a vallásuk 

tanításában szerzett hitéleti, valamint vezetési, intézményirányítási, szer-
vezési ismeretek birtokában képesek az egyházi, illetve kulturális köz-
életben (könyvtárak, múzeumok, média, illetve idegenforgalom, turiszti-
ka) és más területeken az egyházi/felekezeti közéleti és kulturális felada-
tok ellátására, illetve annak szervezésére. Az alapfokozatot szerzetteknek 
lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyez-
kedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat a képzés második ciklusában 
folytassák.

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

nappali tagozaton 1815 óra 
levelező tagozaton 564 óra

Kredites követelmények: Összesen: 180 kredit
Kötelező tantárgyak: 31 kredit alapozó ismeretek, 99 kredit szakmai 
törzsanyag (ebből 15 kredit szakdolgozat). 
Kötelezően választható tantárgyak: 35 kredit specializáció 
Szabadon választható tantárgyak: 15 kredit.

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.

A szakmai gyakorlat idő-
tartama és jellege: 

A választott specializációtól függően az 5. és 6. félévben 30-30 óra egy-
házi művelődésszervező gyakorlat vagy roma közösségszervező gyakor-
lat vagy egyházzenei gyakorlat vagy diakóniai gyakorlat. 

Szigorlatok: RKS01 A keresztyén egyházismeret és művelődéstörténet szigorlat
RKS02 Közösségszervezés és közösségfejlesztés szigorlat 

Záróvizsga: A záróvizsga részei:
– Az elfogadott szakdolgozat vizsgabizottság előtti megvédése; 
– Szóbeli vizsga: A specializációs modulok 23 kreditértékű tanegységei-
ből összeállított komplex tételsor. 
– A záróvizsga osztályzatát a szakdolgozat érdemjegyének és a szóbeli 
vizsga eredményének számtani átlaga adja. 
 
Az oklevél minősítését: 

- A keresztyén egyházismeret és művelődéstörténet szigorlat érdemje-
gye 

- Közösségszervezés és közösségfejlesztés szigorlat érdemjegye 
- A specializáció gyakorlati érdemjegye 
- Záróvizsga érdemjegye

Szakdolgozat A szakdolgozat megírása a SRTA tanszékei által kitűzött témakörökből 
szabadon választható. Terjedelme: 40–50 oldal. Értéke: 15 kredit. 


