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1. A mesterképzési szak megnevezése: teológia (Theology) 

 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 

szereplő megjelölése 

• végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat 

• szakképzettség: okleveles teológus, okleveles teológus (lelkész/lelkipásztor 

szakiránnyal) 

• a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Master of Theology 

• választható szakirány: lelkész/lelkipásztor (Master of Divnity) 

 

3. Képzési terület: hitéleti 

 

4. A képzési idő félévekben: 10 félév, lelkész/lelkipásztor szakiránnyal 12 félév 

 

5. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 300 kredit, 

lelkész/lelkipásztor szakiránnyal 360 kredit 

• a szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 12 kredit 

• a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 15 kredit 

 

6. A képzés célja 

A képzés célja olyan értelmiségiek képzése, akik a teológia tudományát felsőfokú szinten 

művelik, és küldetésüknek megfelelően részt tudnak venni egyházuk evangelizációs 

tevékenységében. A lelkész, lelkipásztor szakirányon a képzés célja ezen felül olyan 

elkötelezett lelkészek, lelkipásztorok oktatása és nevelése, akik egyházuk lelkészi, papi 

teendőit teljes kompetenciával el tudják látni és az egyes közösségek szellemi, lelki és 

liturgikus vezetőivé lehetnek. Ezért a képzés bevezet a teológia valamennyi részterületének 

ismeretanyagába és kutatási módszereibe, továbbá kialakítja azokat a gyakorlati készségeket 

és jártasságokat, amelyek az igehirdetői, lelkigondozói, hitoktatói, gyülekezetépítő munka és 

adminisztrációs feladatok színvonalas végzéséhez szükségesek, valamint megismerteti a 

munkavégzés keretét meghatározó jogszabályi környezetet. 

A mesterfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük 

szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat doktori képzésben folytassák. 

 

7. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 

Közös kompetenciák: 

a) Bibliatanulmányozással kapcsolatos kompetenciák: Isten Igéje megértéséhez 

megfelelően ismeri a bibliai nyelveket és bevezetéstani körülményeket, az alapvető 

hermeneutikai és exegetikai módszereket, a vallástörténeti, kortörténeti és 

bibliateológiai kereteket, és képes azokat egységesen, komplexen kezelni. 

b) Teológiaműveléssel kapcsolatos kompetenciák: képes a teológiai tudományok 

területein tájékozódni, megfelelő kutatásokat és szakirodalmakat a tudományterületek 

szakmai elvárásainak megfelelően, differenciáltan és céltudatosan felhasználni, a 

megfelelő kutatási módszerek alkalmazásával képes ismereteit bővíteni. Elméleti 

ismereteit képes rendszerezni, és a gyakorlati feladatok elvégzésének szolgálatába 

állítani.  

c) Kontextuális tudományműveléssel kapcsolatos kompetenciák: Képes az egyes 

teológiai kérdések történeti kontextusba állítására.  Képes az alapvető társadalmi 



kontextusok megértésére, elemzésére, értékelésére. Ehhez ismeri a 

társadalomtudományok által leírt fontosabb folyamatokat és a tájékozódást 

meghatározó módszereket, valamint képes a megszerzett információkat integrálva 

gondolkodni és cselekedni. Megfelelő módszerekkel és ismeretekkel rendelkezik a 

helyi társadalom feltérképezésére, valamint hitvallásos alapokon a helyi viszonyok 

aktív formálására. Munkavégzése során ismeri és alkalmazza a vonatkozó 

jogszabályokat.  

d) Képes az ökumenikus gondolkodásra. Ehhez ismeri a keresztyén felekezetek alapvető 

tanításait, egyházi életük meghatározó elveit és módjait, az azonosságok megtalálására 

helyezni a hangsúlyt, a különbségekből pedig képes önmaga és közössége számára 

építő reflexiókat megfogalmazni. 

 

Ezen felül lelkipásztori szakirányra jellemző gyakorlati kompetenciák: 

e) Az egyház gyakorlati szolgálataihoz kapcsolódó kompetenciák: képes a vonatkozó 

tudományterületek ismeretanyagának gyakorlati alkalmazásában figyelembe venni a 

társtudományok vonatkozó eredményeit, a célcsoportok differenciált jellemzőit, 

igényeit és lehetőségeit, valamint a hatékonysági és célszerűségi elvárásokat képes 

együttesen kezelni a hitvallásosság és a református hagyományaink által 

meghatározott keretekkel.  

 

8. A mesterképzés jellemzői 

8.1. A törzsanyag (szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök) Teológia 

szakon 

a) a teológia műveléséhez szükséges nyelvi tanegységek (görög, héber, latin),  

b) a Biblia tanulmányozásához kapcsolódó szakmai tanegységek,  

c) a teológiai ismeretek rendszerezéséhez kapcsolódó szakmai tanegységek,  

d) a teológia gyakorlati alkalmazásához kapcsolódó szakmai tanegységek,  

e) szabadon választható szakmai tanegységek.  

A szakmai törzsanyag számonkérése: bibliai, rendszeres teológiai, históriai, gyakorlati 

teológiai szigorlat  

A záróvizsga részei: (1) elfogadott szakdolgozat vizsgabizottság előtti megvédése; (2) szóbeli 

vizsga  

 

8.2. A törzsanyag (szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök) Lelkész 

szakirányon 

a) a teológia műveléséhez szükséges nyelvi tanegységek (görög, héber, latin),  

b) a Biblia tanulmányozásához kapcsolódó szakmai tanegységek,  

c) a teológiai ismeretek rendszerezéséhez kapcsolódó szakmai tanegységek,  

d) a teológia gyakorlati alkalmazásához kapcsolódó szakmai tanegységek,  

f) szabadon választható szakmai tanegységek,  

g) a gyakorlati képzéshez tartozó összefüggő szakmai gyakorlat.  

A szakmai törzsanyag számonkérése: bibliai, rendszeres teológiai, históriai, gyakorlati 

teológiai szigorlat. 

A záróvizsga részei: (1) elfogadott szakdolgozat vizsgabizottság előtti megvédése; (2) szóbeli 

vizsga  

 

9. Idegennyelvi követelmény 

A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú 

(B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél 

szükséges, továbbá a teológiai szaknyelvi képzés teljesítése. 



 

10. A képzés szempontjából lényeges más rendelkezések 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyházi felsőoktatási 

intézményekre vonatkozó külön rendelkezései alapján a képzés tartalmát az egyházi jogi 

személy határozza meg. 

Az egyes egyházak, illetve egyházi felsőoktatási intézmények a szak és a szakképzettség 

oklevélben történő megnevezésére - az egyház saját, belső szabályai szerint - más elnevezést, 

felekezeti meghatározást is használhatnak. A szak és szakképzettség e rendelettől eltérő 

megnevezése esetén az oklevélben fel kell tüntetni az e rendelet 6. számú melléklete szerinti 

azon szak és szakképzettség megnevezését is, amelynek az megfelel. 


