SZABÁLYRENDELET A LELKÉSZEK KÜLÖNBÖZETI ÉS HONOSÍTÁSI VIZSGÁI RENDJÉRŐL

ZS. - 98/2010.11.18. számú határozatával hatályba lépett, ZS. - 49/2017.11.22. számú határozatával
módosított szabályrendelet

1. §
A vizsga célja, hogy a lelkészjelölt igazolja, hogy teológiai felkészültsége, egyházi-közéleti jártassága,
egyházigazgatási-egyházjogi ismeretei alapján alkalmas arra, hogy a Magyarországi Református
Egyházban önálló lelkészi szolgálatot lásson el.
2. §
Akik nem a Magyarországi Református Egyház (MRE) területén működő lelkészképző intézetben
szereztek református lelkészi diplomát, illetve egyetemi oklevelet, csak lelkészi különbözeti és/vagy
honosítási vizsga letétele után lehetnek az MRE teljes jogú, önálló lelkészi szolgálatra felhatalmazott
lelkipásztorai.
3. § A vizsgára kötelezettek köre
(1) Különbözeti vizsgát kell tenni annak a lelkésznek, aki a zsinati egységben működő Magyar
Református Egyház valamely részegyházának szabályai szerint 2011. jan. 1-jét megelőzően
szerzett lelkészi képesítést.
(2) Honosítási és különbözeti vizsgát kell tenni mindazoknak, akik nem a Magyar Református Egyház
részegyházában szereztek egyetemi fokú református teológiai diplomát (mesteri oklevelet)
illetve lelkészi oklevelet. Ennek előfeltétele valamely magyarországi hittudományi egyetem vagy
kar, illetve teológiai akadémia által az érvényes állami ekvivalencia-törvények alapján honosított
egyetemi diploma (teológus-lelkész MA). Ebben az esetben az Egységes Lelkészképesítő Bizottság
(továbbiakban: ELB) további egy-két év, az MRE valamely gyülekezetében teljesítendő
segédlelkészi szolgálat teljesítését írhatja elő.
(3) Nem kell honosítási vizsgát tenni annak, aki a ZS. - 76/2010.06.04. sz. Szabályrendelet szerint
szabályozott egységes lelkészképesítés rendje szerint sikeres vizsgát tett.
4. § A különbözeti vizsga elemei
(1) Különbözeti vizsga az MRE alkotmányából, 1945 utáni egyháztörténetéből és aktuális
társadalometikai kérdéskörből áll, az Egységes Lelkészképesítő Bizottság által összeállított és
minden év április 30-ig közzétett tételsor alapján.
(2) Lelkészi vizsga letétele a Zsinat ZS. - 76/2010.06.04. számú Szabályrendeletében rögzített eljárás
és követelmények szerint,
a) amennyiben a jelölt 2011. január 1-től hatályos egységes lelkészképesítés rendjének
elfogadását követően szerzett teológiai egyetemi diplomát és lelkészi oklevelet;
b) vagy 2011. január 1-jét megelőzően szerzett lelkészi oklevelet, de aktív szolgálati jogviszonya
több, mint három éve megszűnt.
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5. § A honosítási vizsga elemei
(1) Lelkészi vizsga letétele a Zsinat ZS. - 76/2010.06.04. számú Szabályrendeletében rögzített eljárás
és követelmények szerint;
(2) Különbözeti vizsga az MRE alkotmányából, 1945 utáni egyháztörténetéből és aktuális
társadalometikai kérdéskörből az ELB által összeállított és minden év április 30-ig közétett
tételsor alapján;
(3) Az ELB további vizsgakötelezettséget írhat elő a jelölt képzésének és meglévő képesítésének
függvényében további tantárgyakra (pl. hitvallásismeret, református dogmatika, egyházi ének
stb.).
6. § A vizsgára jelentkezés együttes feltételei
(1) Valamely magyarországi hittudományi egyetem vagy kar, illetve teológiai akadémia által az
érvényes állami ekvivalencia-törvények alapján honosított egyetemi diploma (teológus-lelkész
MA);
(2) Kibocsátott meglévő lelkészi oklevél;
(3) Szolgálati jogviszony a Magyarországi Református Egyház valamely gyülekezetében vagy
intézményében;
(4) Jelenlegi szolgálati hely szerinti egyház által kiadott szolgálati bizonyítvány vagy lakhelye szerinti
illetékes egyházmegye testületi ajánlása;
(5) Szolgálati bizonyítvány a területileg illetékes esperestől, amennyiben a jelölt kirendelés alapján
lelkészi/segédlelkészi szolgálatot végzett az MRE valamely gyülekezetében vagy
intézményében;
(6) Írásbeli vizsgaanyag és nyilatkozat beküldése a ZS. - 76/2010.06.04. Szabályrendelet 3. §.(2)
bekezdés 6-7. pontjai alapján,
a) amennyiben a jelölt 2011. január 1-től hatályos egységes lelkészképesítés rendjének
elfogadását követően szerzett teológiai egyetemi diplomát és lelkészi oklevelet.
b) vagy a jelölt folyamatos lelkészi szolgálata nem bizonyított;
(7) Igazolás további egy vagy két év segédlelkészi szolgálatról az MRE valamely gyülekezetében
honosítási vizsgára jelentkezők esetén, ha az ELB ezt előírta.
7. §
Sikeres lelkészi különbözeti és/vagy honosítási vizsga letétele után az ELB a jelölt eredeti lelkészi
oklevelére rávezeti a honosítás tényét, lelkészi oklevél hiányában „Református lelkipásztori
oklevelet” állít ki az Egységes Lelkészi Vizsga rendjéről szóló ZS. - 76/2010.06.04. számú
Szabályrendelet 5.§. szerint.
8. §
Az itt nem szabályozott kérdésekben az Egységes Lelkészi Vizsga rendjéről szóló ZS. - 76/2010.06.04.
Szabályrendelet az irányadó.
Budapest, 2017. november 22.
________________
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