
Zsinati Határozat 

a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról 

  

A Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református 

felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett előterjesztésére - a katechéta-lelkipásztori 

munkatárs (katechéta szakirány és lelkipásztori munkatárs szakirány) és az óvodai hittanoktató 

alapképzési szak, valamint a református teológia (lelkész szakirány és teológus szakirány) és a 

református vallástanár-nevelő (hittanár-nevelő) mesterképzési szak képzési és kimeneti 

követelményeit jelen határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja, és bevezetéséhez hozzájárul. 

(Zs-90 /2006.) 

 Budapest, 2006.június 08. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Alapképzési szakok 

  

1. Katechéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési szak 

képzési és kimeneti követelményei 

A) Katechéta szakirány 

  
  

Az alapképzési szak megnevezése katechéta-lelkipásztori munkatárs 

Szakirány katechéta (református hittanoktató) 

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint alapfokozat (BA) 

Szakképzettség református hittanoktató 

angol nyelven: BA in Christian Education 

Képzési terület hittudomány 

Képzési idő minimum 6 félév finanszírozott 8 félév 

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma 180 kredit 

Az alapképzési szak célja a) A képzés célja olyan református hittanoktatók képzése, akik 

elméletileg megalapozott pedagógiai és pszichológiai ismeretekkel, a 

megfelelő készségek és képességek birtokában, valamint gyakorlati 

felkészültséggel rendelkeznek ahhoz, hogy közoktatási és gyülekezeti 

keretben a 8. évfolyammal bezárólag hittanoktatói munkát végezzenek. 

b) Ismereteik alkalmazását illetően képesek a Szentírás önálló 

tanulmányozására, rendelkeznek a szakterület műveléséhez szükséges 

történeti és rendszeres teológiai, valamint pedagógiai és pszichológiai 

ismeretanyaggal. 

c) A gyakorlati képzés olyan ismeretanyag megszerzésére irányul, amely 

révén a hittanoktatók felelősségteljes, szakszerű és hatékony 

nevelőmunka végzésére és a tananyag didaktikailag megalapozott és 

módszertanilag kimunkált oktatására alkalmasak. 

A 

törzsanyag(szakképzettség 

szempontjából 

meghatározó 

ismeretkörök) 

a) alapozó ismeretek: pedagógia, pszichológia, informatika, filozófia, 

egyház- és felekezetismeret, 

b) szakmai törzsanyag: bibliai, rendszeres teológiai, egyháztörténeti és 

gyakorlati teológiai ismeretek, 

c) gyakorlati képzés: hospitálás és összefüggő szakmai gyakorlat, 

d) értelmiségi, nem szakmai tanegységek, 

e) szabadon választható szakmai tanegységek. 

Szakdolgozat Szabadon választott témához kapcsolódó tudományos eredmények 

önálló feldolgozása és összegzése, ill. saját kutatási eredmények 

bemutatása. 

Szigorlatok A szakmai törzsanyag számonkérése: bibliai, rendszeres 

teológiai, históriai, gyakorlati teológiai szigorlat 

Záróvizsga (1) elfogadott szakdolgozat vizsgabizottság előtti 

megvédése; (2) szóbeli vizsga 

Oklevél Az oklevél minősítését a szigorlatok, a záróvizsga és a 

szakdolgozat eredményeinek átlaga adja. 

Nyelvi követelmények Egy idegen nyelvből középfokú C típusú államilag elismert, 

illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga, mely feltétele az 

oklevél kiadásának 

Megjegyzés: A képzési és kimeneti követelményrendszert az intézmények a gyakorlati egyházi 

igények figyelembe vételével bővíthetik. 

  

  



  

B) Lelkipásztori munkatárs szakirány 
  

Az alapképzési szak megnevezése katechéta-lelkipásztori munkatárs 

Szakirány lelkipásztori munkatárs 

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint alapfokozat (BA) 

Szakképzettség református lelkipásztori munkatárs 

angol nyelven: Pastoral Assistant (BA) 

Képzési terület hittudomány 

Képzési idő minimum 5 félév finanszírozott 8 félév 

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma 180 kredit 

Az alapképzési szak célja A Magyarországi Református Egyház igényeinek megfelelően olyan 

főként gyülekezetekben munkálkodó nem lelkipásztori személyek 

képzése, akik a lelkipásztor irányítása mellett végeznek gyülekezeti 

feladatokat. Valamint más szakterületen munkálkodók számára, akik 

saját szakmájuk gyakorlása mellett egyházi-gyülekezeti tevékenységet is 

folytatni kívánnak, teológiai-egyházi képzést és ismeretet adni. 

A 

törzsanyag(szakképzettség 

szempontjából 

meghatározó 

ismeretkörök) 

a) alapozó ismeretek: egyház- és felekezetismeret, szociológia, filozófia 

b) szakmai törzsanyag: bibliai, rendszeres teológiai, egyháztörténeti és 

gyakorlati teológiai ismeretek 

c) gyakorlati képzés: hospitálás és összefüggő szakmai gyakorlat, 

d) értelmiségi, nem szakmai tanegységek, 

e) szabadon választható szakmai tanegységek. 

Szakdolgozat Szabadon választott témához kapcsolódó tudományos eredmények 

önálló feldolgozása és összegzése, ill. saját kutatási eredmények 

bemutatása. 

Szigorlatok A szakmai törzsanyag számonkérése: bibliai, rendszeres 

teológiai, históriai, szakirányú komplex szigorlat 

Záróvizsga (1) elfogadott szakdolgozat vizsgabizottság előtti 

megvédése; (2)szóbeli vizsga 

Oklevél Az oklevél minősítését a szigorlatok, a záróvizsga és a 

szakdolgozat eredményeinek átlaga adja. 

Nyelvi követelmények Egy idegen nyelvből középfokú C típusú államilag elismert, 

illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga, mely feltétele az 

oklevél kiadásának. 

Megjegyzés: A képzési és kimeneti követelményrendszert az intézmények a gyakorlati egyházi 

igények figyelembe vételével bővíthetik. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. Óvodai hittanoktató alapképzési szak 

képzési és kimeneti követelményei 
  

Az alapképzési szak megnevezése óvodai hittanoktató 

Szakirány   

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint alapfokozat (BA) 

Szakképzettség református óvodai hittanoktató 

Képzési terület hittudomány 

Képzési idő minimum 6 félév finanszírozott 8 félév 

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma 180 kredit 

Az alapképzési szak célja a) A képzés célja olyan református hittanoktatók képzése, akik 

elméletileg megalapozott pedagógiai és pszichológiai ismeretekkel, a 

megfelelő készségek és képességek birtokában, valamint gyakorlati 

felkészültséggel rendelkeznek ahhoz, hogy református egyházi, 

önkormányzati és egyéb fenntartású óvodákban, valamint gyülekezeti 

keretben hittanoktatói munkát végezzenek. 

b) Ismereteik alkalmazását illetően képesek a Szentírás önálló 

tanulmányozására, rendelkeznek a szakterület műveléséhez szükséges 

történeti és rendszeres teológiai, valamint pedagógiai és pszichológiai 

ismeretanyaggal. 

c) A gyakorlati képzés olyan ismeretanyag megszerzésére irányul, amely 

révén a hittanoktatók felelősségteljes, szakszerű és hatékony 

nevelőmunka végzésére és a tananyag didaktikailag megalapozott és 

módszertanilag kimunkált oktatására válnak alkalmassá. 

A 

törzsanyag(szakképzettség 

szempontjából 

meghatározó 

ismeretkörök) 

a) alapozó ismeretek: pszichológia, informatika, filozófia, egyház- és 

felekezetismeret, 

b) szakmai törzsanyag: bibliai, rendszeres teológiai, egyháztörténeti és 

gyakorlati teológiai ismeretek, játék pedagógiája és módszertana, 

anyanyelvi, irodalmi nevelés és módszertana, ének-zenei nevelés és 

módszertana, vizuális nevelés és módszertana, 

c) gyakorlati képzés: rendszeres hittanoktatói gyakorlat és hospitálás az 

óvodában mikro-csoportokban; a gyakorlati képzés része az összefüggő 

szakmai gyakorlat, 

d) értelmiségi, nem szakmai tanegységek, 

e) szabadon választható szakmai tanegységek. 

Szakdolgozat Szabadon választott témához kapcsolódó tudományos eredmények 

önálló feldolgozása és összegzése, ill. saját kutatási eredmények 

bemutatása. 

Szigorlatok A szakmai törzsanyag számonkérése: bibliai, rendszeres 

teológiai, históriai, gyakorlati teológia és módszertani szigorlat. 

Záróvizsga (1) elfogadott szakdolgozat vizsgabizottság előtti megvédése; 

(2) szóbeli vizsga 

Oklevél Az oklevél minősítését a szigorlatok, a záróvizsga és a 

szakdolgozat eredményeinek átlaga adja. 

Nyelvi követelmények Egy idegen nyelvből középfokú C típusú államilag elismert, 

illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga, mely feltétele az oklevél 

kiadásának. 

Megjegyzés: A képzési és kimeneti követelményrendszert az intézmények a gyakorlati egyházi 

igények figyelembe vételével bővíthetik. 

  



II. Mesterképzési szakok 

  

1.) Református teológia mesterképzési szak 

képzési és kimeneti követelményei 

  

A) Lelkész szakirány 

  

  

Az mesterképzési szak megnevezése református teológia 

Szakirány lelkész 

A szakon szerezhető végzettségi szint mesterfokozat (MA) 

Képzés típusa osztatlan mesterképzés 

Szakképzettség református lelkész 

Magister Rerum Divinarum 

Képzési terület Hittudomány 

Képzési idő minimum 10 félév finanszírozott 12 félév 

Az mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma 360 kredit 

A szak képzési célja Olyan elkötelezett református lelkipásztorokat képzése és nevelése, akik 

a Magyarországi Református Egyházban szolgálnak. A képzés olyan 

elméleti és gyakorlati felkészítést ad, amely képessé tesz a teológia 

tudományának önálló művelésére, és felkészít a református egyház 

gyülekezeteiben és egyéb szolgálati területein végzendő lelkipásztori 

feladatok ellátására. 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 és gyülekezetépítő munka 

színvonalas végzéséhez szükségesek. 

A 

törzsanyag(szakképzettség 

szempontjából 

meghatározó 

ismeretkörök) 

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) értelmiségi, nem szakmai tanegységek, 

f) szabadon választható szakmai tanegységek, 

g) a gyakorlati képzéshez tartozó összefüggő szakmai gyakorlat. 

Szakdolgozat Szabadon választott témához kapcsolódó tudományos eredményeket 

feldolgozó és önálló kutatómunkán alapuló tudományos dolgozat. 

Szigorlatok A szakmai törzsanyag számonkérése: bibliai, rendszeres 

teológiai, históriai, gyakorlati teológiai szigorlat 

Záróvizsga (1) elfogadott szakdolgozat vizsgabizottság előtti 

megvédése; (2)szóbeli vizsga 

Oklevél Az oklevél minősítését a szigorlatok, a záróvizsga és a 

szakdolgozat eredményeinek átlaga adja. 

Nyelvi követelmények Teológiai szaknyelvi képzés teljesítése; egy idegen nyelvből 

középfokú C típusú államilag elismert, illetve azzal 

egyenértékű nyelvvizsga, mely feltétele az oklevél 

kiadásának. 

Megjegyzés: A képzési és kimeneti követelményrendszert az intézmények a gyakorlati egyházi 

igények figyelembe vételével bővíthetik. 

  



  

B) Teológus szakirány 

  
  

Az mesterképzési szak megnevezése református teológia 

Szakirány teológus 

A szakon szerezhető végzettségi szint mesterfokozat (MA) 

Képzés típusa osztatlan mesterképzés 

Szakképzettség református teológus 

angol nyelven: MA in theology 

Képzési terület hittudomány 

Képzési idő minimum 8 félév finanszírozott 10 félév 

Az mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma 300 kredit 

A szak képzési célja Olyan református értelmiségi egyháztagok képzése, akik a teológia 

tudományát felsőfokú szinten kívánják művelni. 

A 

törzsanyag(szakképzettség 

szempontjából 

meghatározó 

ismeretkörök) 

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) értelmiségi, nem szakmai tanegységek, 

f) szabadon választható szakmai tanegységek. 

Szakdolgozat Szabadon választott témához kapcsolódó tudományos eredményeket 

feldolgozó és önálló kutatómunkán alapuló tudományos dolgozat. 

Szigorlatok A szakmai törzsanyag számonkérése: bibliai, rendszeres 

teológiai, históriai, gyakorlati teológiai szigorlat 

Záróvizsga (1) elfogadott szakdolgozat vizsgabizottság előtti 

megvédése; (2)szóbeli vizsga 

Oklevél Az oklevél minősítését a szigorlatok, a záróvizsga és a 

szakdolgozat eredményeinek átlaga adja. 

Nyelvi követelmények Teológiai szaknyelvi képzés teljesítése; egy idegen nyelvből 

középfokú C típusú államilag elismert, illetve azzal 

egyenértékű nyelvvizsga, mely feltétele az oklevél 

kiadásának. 

Megjegyzés: A képzési és kimeneti követelményrendszert az intézmények a gyakorlati egyházi 

igények figyelembe vételével bővíthetik. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



2.) Vallástanár-nevelő (hittanár-nevelő) mesterképzési szak 

képzési és kimeneti követelményei 

  

A mesterképzési szak megnevezése Vallástanár-nevelő (hittanár-nevelő) 

Szakirány   

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint mesterfokozat (MA) 

Szakképzettség református vallástanár-nevelő 

angol nyelvű megnevezés: MA in Christian 

Education 

Képzési terület hittudományi pedagógusképzés 

Képzési idő minimum: 4 félév finanszírozott: 5 félév 

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma 120 kredit 

A mester-képzési szak 

célja 

a) A képzés célja olyan református vallástanár-nevelők képzése, akik elméletileg 

megalapozott pedagógiai és pszichológiai ismeretekkel, a megfelelő készségek és 

képességek birtokában, valamint gyakorlati felkészültséggel rendelkeznek ahhoz, 

hogy református egyházi, önkormányzati és egyéb fenntartású közoktatási 

intézményekben és gyülekezeti keretben az 5-13. évfolyamokon vallástanári 

munkát végezzenek, valamint internátusban nevelőtanári feladatokat lássanak el. 

b) Ismereteik alkalmazását illetően képessé kell válniuk a Szentírás önálló 

tanulmányozására, rendelkezniük kell a szakterület műveléséhez szükséges 

történeti és rendszeres teológiai, valamint pedagógiai és pszichológiai 

ismeretanyaggal. 

c) A gyakorlati képzés olyan ismeretanyag megszerzésére irányul, amely révén a 

vallástanárok felelősségteljes, szakszerű és hatékony nevelőmunka végzésére és a 

tananyag didaktikailag megalapozott és módszertanilag kimunkált oktatására 

válnak alkalmassá. 

d) A képzés célja továbbá a református keresztyén hitelveket, értékeket és 

életfelfogást hitelesen képviselő, a református egyház iránt és hivatása iránt 

elkötelezett, a tanulókkal kapcsolatosan a legteljesebb felelősségtudattal bíró tanári 

beállítottság kialakítása. 

A 

törzsanyag(szakképzettség 

szempontjából 

meghatározó 

ismeretkörök) 

a) alapozó ismeretek: alapképzésben (BA) elsajátított pedagógiai és pszichológiai 

ismeretek, 

b) szakmai törzsanyag: bibliai, rendszeres teológiai, egyháztörténeti és gyakorlati 

teológiai ismeretek, a vallásoktatás szakmódszertana, a tanári képesítés pedagógiai 

és pszichológiai ismeretkörei, gyermek-és ifjúságvédelmi ismeretek, 

c) gyakorlati képzés: a vallástanári és nevelői faladatok megismerésére irányuló 

gyakorlatok és hospitálás, gyakorló iskolai gyakorlat vezetőtanár irányításával, 

összefüggő egyéni szakmai gyakorlat, 

d) értelmiségi, nem szakmai tanegységek, 

e) szabadon választható szakmai tanegységek. 

Szakdolgozat Szabadon választott, a szaktárgyhoz kapcsolódó tudományos eredmények önálló 

feldolgozása és összegzése, valamint a tanármesterségbeli tudást bemutató másik 

dolgozat. Saját szakmai tapasztalatok és kutatási eredmények tudományos 

alaposságú bemutatása, elemzése és értékelése. 

Szigorlatok A szakmai törzsanyag számonkérése: pedagógiai-pszichológiai, 

valláspedagógiai és szakmódszertani szigorlat 

Záróvizsga (1) elfogadott szakdolgozatok vizsgabizottság előtti megvédése; (2) 

szóbeli vizsga 

Oklevél Az oklevél minősítését a szigorlatok, a záróvizsga és a szakdolgozat 

eredményeinek átlaga adja. 

Nyelvi követelmények Egy idegen nyelvből középfokú C típusú államilag elismert, illetve 

azzal egyenértékű nyelvvizsga, mely feltétele az oklevél kiadásának. 

Megjegyzés: A képzési és kimeneti követelményrendszert az intézmények a gyakorlati egyházi igények 

figyelembe vételével bővíthetik. 

  

 


