
TVSZ 3. számú melléklete 
 

Legációs szabályzat 
 
A legáció a teológusoknak karácsonykor, húsvétkor, és pünkösdkor végzett gyülekezeti szol-
gálata, egyben az Akadémia és a gyülekezetek kapcsolatának ápolása: lehetőség a gyakorlatra 
és a gyülekezetek megismerésére, emellett, mint gyülekezeti gyakorlat, kötelező. Kivételes 
esetekben a mindenkori rektor felmentést adhat az ünnepi szolgálat alól. A vállalt szolgálat 
kötelez: lelkiismeretes felkészülésre és Isten Igéjének, az evangéliumnak ékes hirdetésére, 
valamint az ehhez méltó magatartásra. 
1. A legációs választást az ünnepek előtt leghamarabb 5 héttel, legkésőbb 3 héttel meg kell 
tartani a senior és az esküdtfelügyelő vezetésével. A senior a legációs választás (elekció) előtt 
legkevesebb három nappal értesíti a diákságot a választható helyekről. A választáson először a 
senior és az esküdtfelügyelő választ. Ezután a felsőbb évfolyamoktól kezdve tanulmányi 
eredmény szerint történik a választás. A cserediákok a saját évfolyamukban elsőként választ-
hatnak. A Kollégium keretén belül szolgáló vagy dolgozó lelkészi jellegű személyek - a 
senioron és az esküdtfelügyelőn kívül - a Tiszáninneni Egyházkerület püspökének egyetérté-
sével kirendelhetők ünnepi gyülekezeti szolgálatra, a legációs választás után. 
A legációs választáson (elekción) való megjelenés, illetve az azon történő választás a lelkész 
szakos hallgatók joga és kötelessége. Amennyiben valaki valamilyen nyomós oknál fogva 
nem tud megjelenni az elekción, az általa írásban meghatalmazott személy, ennek hiányában a 
senior vagy az esküdtfelügyelő választhat helyette. 

• A SRTA minden legátusnak ún. libellust ad, melyet a fogadó lelkész kitölt és a szolgá-
latok után a legátussal visszaküldi. Amennyiben az illető lelkipásztor ezt elmulasztja, a 
következő ünnepre az Akadémia nem küld számára legátust. A libellust a teológus, ill. 
teológa köteles a legációs szolgálat után legkésőbb két héttel eljuttatni a seniornak ill. 
az esküdtfelügyelőnek. Aki ezt önhibájából elmulasztja, az a következő legációs vá-
lasztáson a másodév után választ (ha elsőéves, akkor legutoljára választ). 

• A legációs helyek elosztásánál előnyt élveznek a fenntartó Tiszáninneni Református 
Egyházkerület gyülekezetei. Olyan esetekben, amikor a határon innen legációt vállaló 
hallgatók száma magasabb, mint ahány legátust tiszáninnenre kérnek, lehetőség van a 
lentebb említett kikérésen túlmenően más egyházkerületben is legációs szolgálatot vál-
lalni. Határon túli kerületekbe - kivételes esettől eltekintve - annyi legátus mehet, 
ahány hallgató onnan akadémiánkon tanul. 

• Ötéves tanulmányai során minden diák két alkalommal kikérhető. A kettőből egy alka-
lommal a minősítő- és alapvizsgát tett hallgatók a küldő gyülekezetbe mehetnek. 
Utóbbira akkor is lehetőség van, ha a küldő gyülekezet nem tiszáninneni. A kikérő le-
vélnek az illetékes lelkész aláírásával és a gyülekezet pecsétjével ellátva, az ünnep 
előtt legkésőbb öt héttel be kell érkeznie a seniorhoz, illetve az esküdtfelügyelőhöz 
vagy a Rektori Hivatalba. Ennek hiányában a kikérés nem vehető figyelembe. Szóbeli 
és telefonon intézett kikérések nem érvényesek. 

• A küldő gyülekezetbe választás és kikérés útján is csak minősítő vizsgát tett hallgató 
mehet. 

A Diákpresbitériumnak a mindenkori spirituálissal és a Szenátussal egyetértésben különleges 
esetekben jogában áll bizonyos gyülekezeteket a legációs listáról törölni. 
A legációs választásnál lehetőség szerint figyelembe kell venni az egyes gyülekezetek arra 
vonatkozó kérését, hogy hányad éves, illetve férfi vagy női hallgatót várnak-e, esetleg szüksé-
ges-e a legátusnak jogosítvánnyal rendelkeznie.  



2. A legációs igehirdetések összeállítását, ill. a legációra való felkészülést a Gyakorlati Teoló-
giai Tanszék vezetője felügyeli. Az alapvizsgát nem tett hallgatóknak legációs szolgálatuk 
előtt számot kell adniuk felkészültségükről az erre kinevezett személy előtt. Az minősítő vizs-
gát nem tett hallgatóknak mindegyik igehirdetésükre kötelező legátusprédikációval készülni. 
A minősítő vizsgát tett hallgatóknak a legációs szolgálatra való készülés során legalább egy 
legátusprédikációval is kell készülni felhasznált igehirdetésként. Az alapvizsgát tett hallga-
tóknak a homilatikai gyakorlat tanegység keretében kell saját ünnepi igehirdetést készíteniük, 
melyet a szaktanár értékel. 
Ha az alapvizsgát tett hallgatók közül valakit elmarasztalás ér felkészületlensége miatt, akkor 
a következő legációs szolgálata alkalmával neki is számot kell adnia felkészültségéről az erre 
kinevezett személy előtt. Az ilyen esetekről a presbitérium dönt a Gyakorlati Teológiai Tan-
szék vezetőjével egyetértésben. A legátust fogadó lelkészeket a Rektori Hivatal és a Diák-
presbitérium körlevélben arra kéri, hogy a legátusról szóló értékelésről a legátust is bizalma-
san tájékoztassák. Ahol a fogadó lelkésztől a szolgálatok hiányosságáról érkezik visszajelzés, 
a legációt felügyelő tanár feladata, hogy ezt ő is megbeszélje a hallgatóval. A legációra való 
felkészülésre az akadémiai két munkanapot biztosít, így az nem mentesít az egyéb kötelezett-
ségek teljesítése alól. 
3. A legációs szolgálat végén a gyülekezetektől kapott pénzösszeg a legátum, melyet a gyüle-
kezetek megosztanak a teológushallgató és a Teológiai Akadémia között. Az összeget a lelki-
pásztornak pontosan fel kell tüntetnie a libellusban. Erre az Akadémia az értesítő levélben 
külön is felhívja a fogadó lelkészek figyelmét, a teológusok közötti igazságtalanság elkerülése 
érdekében. A teológusok közötti belső megegyezés alapján minden teológus köteles legátuma 
tizedét egy közös diákalapba befizetni, legkésőbb a szolgálatot követő első ösztöndíj kifizeté-
se után egy héttel. A pénzt a hallgatók a libellussal együtt a seniori hivatalban adják le. Ezt az 
összeget teljes egészében fel kell osztani, és ki kell fizetni azok között a teológus hallgatók 
között, akiknek a legátuma alacsonyabb, mint a tizedfizetést intéző presbitériumi bizottság 
által a rendelkezésükre álló összeg alapján megállapított mérték. 
A legátusnak minden olyan észrevételt, amely a Szentírás normáival, és a Magyarországi Re-
formátus Egyház érvényben lévő rendelkezéseivel ellenkezik, joga és kötelessége jelenteni a 
rektornak, aki az adott gyülekezethez tartozó esperesnek tesz erről jelentést. 


