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Praeambulum 

 

(1) A Debreceni Református Hittudományi Egyetem (a továbbiakban: DRHE) a Tiszántúli 

Református Egyházkerület által fenntartott és az egész Magyarországi Református Egyház (a 

továbbiakban: MRE) gyülekezeteinek szolgálatában álló nevelő, oktató és tudományművelő 

intézmény, amelynek kiemelt feladata a református lelkészek képzése.  

(2) A DRHE a lelkészképzés során is nagy hangsúlyt fektet az elméleti és a gyakorlati képzés 

megfelelő arányaira. A DRHE ezért a segédlelkészi éven és az egyéb félévközi gyakorlatokon túl 

a lelkészi hivatásra készülő hallgatói számára előírja, hogy a Debreceni Református Kollégium 

ősi hagyományának megfelelően karácsony, húsvét és pünkösd ünnepén az MRE valamelyik 

gyülekezetében a DRHE ünnepi követeként megjelenjenek, és félévközi szakmai gyakorlatként 

igehirdetési szolgálatot végezzenek. Ez a legáció. 

(3) A legáció hagyománya majd 400 évre nyúlik vissza. Zólyomi Dávid háromszéki kapitány 

1630-ban kelt adománylevele szerint az erdélyi főúr elvárta, hogy a Debreceni Kollégiumnak 

szánt adományai átvételére a diákok képviselői a sátoros ünnepeken ünnepi követségbe utazzanak 

birtokára. Ezek az utazások tekinthetők a legáció kezdetének.  

(4) Később a legáció általános szokássá bővült. A Debreceni Kollégium a három sátoros ünnepen 

diákjait igehirdetői szolgálatra küldte (legáció = kiküldés) a gyülekezetekbe, amelyek a 

Kollégium, később a Kollégium és a legátus (= a küldött) anyagi támogatására gyűjtést rendeztek, 

és a legátumot (= az összegyűlt adományokat) az ünnep végeztével a diáknak átadták. Az 1990-es 

évek elején a Kollégium a hallgatók javára a gyülekezeti támogatásnak erről a formájáról ugyan 

lemondott, ám annak egyetemi rangú tagozata továbbra is nagy hangsúlyt fektetett a leendő 

lelkészek szakmai gyakorlataként a hagyomány ápolására. 

(5) A legáció jelentősége nem csupán abban áll, hogy a lelkész szakos hallgatóknak gyakorlási 

lehetőséget és anyagi támogatást biztosít. Legalább ilyen lényeges, hogy a legációk révén a 

hallgatók számos gyülekezetet és lelkészcsaládot megismernek, és saját gyülekezeti 

hagyományaiktól eltérő szokásokkal találkozhatnak. Ugyanakkor a legátus a gyülekezetek 

figyelmét a Debreceni Református Kollégiumra, azon belül a DRHE-ra is ráirányítja, bennük a 

lelkészképzés ügyének fontosságát tudatosítja, a hallgatók személyes jelenléte révén pedig első 

kézből származó, hiteles képet kaphatnak a Kollégiumban és a DRHE-n folyó nevelő, oktató és 

tudományos munkáról, az egyetem szellemiségéről, hallgatóinak lelki és szakmai 

felkészültségéről. 

 

Általános rendelkezések 

1. § 

 

Jelen szabályzat a legáció rendjét szabályozza, érvényessége pedig kiterjed a DRHE valamennyi, 

a teológia szak – lelkész szakirányon tanuló hallgatójára. Jelen szabályzat a DRHE Szervezeti és 

Működési Szabályzatának mellékletét képezi, elfogadása és módosítása a Hallgatói 

Önkormányzat Hitéleti Bizottságának és az Alkalmazott Teológiai Intézet Intézeti Értekezletének 

egyetértésével a Szenátus hatáskörébe tartozik. 
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A legáció egyházjogi vonatkozásai 

2. § 

 

(1) A legáció mint egyházi, gyülekezeti szolgálat az MRE törvényei szerint a felettes egyházi 

hatóság engedélyéhez van kötve. 

(2) A legáció során végzett igehirdetésre a DRHE hallgatójának a felhatalmazást a fenntartó 

egyházkerület püspöke a legációs lista jóváhagyásával adja meg. A felhatalmazás a kibocsátó 

istentiszteleten történő közzététellel lép érvénybe. Annak a hallgatónak a felhatalmazását, akinek 

felkészültségét az ellenőrző tanár nem találta megfelelőnek, a rektor a legációs listából való 

törléssel visszavonja. Püspöki felhatalmazás nélkül legációba menni és ott igehirdetési szolgálatot 

végezni tilos. 

(3) A legáció keretében az úrvacsora sákramentumának kiszolgáltatására és ez utóbbival 

összefüggésben a lelkészi palást viselésére szóló eseti felhatalmazást a hallgatónak a szenior 

felterjesztése alapján a fenntartó egyházkerület püspöke írásban adja meg.  

(4) Püspöki felhatalmazás nélkül a hallgatónak sákramentumot kiszolgáltatni és lelkészi palástot 

viselni tilos. 

(5) A DRHE nem engedélyezhet legációt a nem lelkész szakirányon tanuló hallgatónak. 

Legációra való felkérést a DRHE nem lelkész szakirányon tanuló hallgatója nem fogadhat el.  

(6) A (2)–(5) bekezdésekben foglalt rendelkezések megszegése a hallgató részéről súlyos 

fegyelmi vétségnek minősül. 

(7) A legáció ősi hagyományainak megfelelően a legátus az őt fogadó gyülekezettől anyagi 

támogatásban részesül. A legátum összegét a fogadó gyülekezet állapítja meg. A legátum az 

egyháztagok önkéntes adománya, s mint ilyen adó- és járulékmentes. A legátum – a HÖK hitéleti 

pénztárába befizetendő szolidaritási hozzájárulás kivételével – teljes egészében a legátust illeti 

meg. 

 

A legáció tanulmányi jellege és nyilvántartása 

3. § 

 

(1) A legáció a teológia szak – lelkész szakirány képesítési és kimeneti követelményeiben előírt 

tanulmányi kötelezettség. A legáció  

a) kredit-hozzárendelés szempontjából kontaktóra nélküli (azaz nem kreditelt),  

b) típusára nézve kötelezően választható,  

c) jellegére nézve szakmai gyakorlatnak minősülő tantárgy, 

értékelése egyfokozatú aláírással történik.  

(2) Minden teológia szak – lelkész szakirányon tanuló hallgató (a továbbiakban: hallgató) a 

második aktív félévét követően valamennyi aktív félévében köteles a karácsony, húsvét és 

pünkösd ünnepéből az adott félévre eső ünnep(ek)en legációba menni, amennyiben van olyan 
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gyülekezet, amelyik fogadni tudja. Különösen indokolt esetben a rektor adhat felmentést e 

kötelezettség alól. 

(3) Első két aktív félévükben a hallgatók csak kivételes esetben, a rektor felkérésére mehetnek 

legációba. 

(4) Egy legáció során egy hallgató legfeljebb 6 istentiszteleten működhet közre, és tőle legfeljebb 

3 prédikáció elmondása kérhető.  

(5) A legáció szervezését és zavartalan rendjét a legációfelelős tanár felügyeli.  

(6) A teljesített legációk nyilvántartása a leckekönyvben, a hivatalos bejegyzések számára 

fenntartott egyik oldalra beragasztott legációs jegyzékben történik. A táblázat tartalmazza a 

hallgató nevét, anyagyülekezete megnevezését, az adott legáció évét, helyszínét, valamint a 

legációfelelős tanár aláírását. A legáció teljesítését a leckekönyvbe a legáció után, a libellus 

kiértékelését követően a legációfelelős tanár jegyzi be. A leckekönyv legációs jegyzékének 

mintáját jelen szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. 

(7) Más egyházi felsőoktatási intézményből átvett hallgató a DRHE-ra történt beiratkozása előtti 

legációs szolgálatait az előző intézmény rektora által kiadott írásbeli igazolással köteles igazolni. 

Az igazolt legációkat a legációfelelős tanár a leckekönyvben rögzíti úgy, hogy a legáció 

dátumaként a bejegyzés dátumát írja be, a legáció helyének fenntartott rovatba pedig a 

„beszámított” bejegyzést teszi. 

(8) Más egyházi felsőoktatási intézményből vagy a DRHE más hitéleti szakjáról átvett hallgató 

esetében a (2) bekezdés értelmében a legáció előfeltételeként előzetesen teljesítendő két aktív 

félévbe a másik felsőoktatási intézményben vagy szakon teljesített félévek beszámítanak. 

 

 

 

A legációfelelős tanár 

4. § 

 

(1) A legáció szervezését és zavartalan rendjét a legációfelelős tanár felügyeli. A legációfelelős 

tanárt a hitéleti szakos intézetek oktatói közül az Alkalmazott Teológiai Intézet Intézeti 

Értekezlete jelöli, és a Szenátus választja meg. A legációfelelős tanár megbízatása egy rektori 

ciklusra szól, de az többször meghosszabbítható. 

(2) A legációfelelős tanár feladata: 

a) a libellus kiértékelését vagy a hallgató átvételét követően a legáció teljesítését 

bejegyzi a leckekönyvbe,  

b) a szeniorral közösen felügyeli az évfolyamokon belüli választás (elekció) rendjét, 

c) az ellenőrző tanárokat felkéri és a hallgatókat a tanárokhoz beosztja, 

d) a legátusok lelkészi véleményezését kiértékeli és az ezzel kapcsolatos esetleges 

intézkedéseket kezdeményezi a rektornál. 
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A legációs választás 

5. § 

 

(1) Az adott ünnepre legátust fogadó gyülekezetek (a továbbiakban: legációs helyek) aktuális 

listáját (a továbbiakban: legációs lista) a gyülekezetekből beérkezett igénybejelentések alapján a 

HÖK hitéleti szakos elnöke, nem hitéleti szakos elnök esetében hitéleti szakos alelnöke (a 

továbbiakban: szenior) állítja össze. 

(2) A szenior a legációs listát karácsony és húsvét ünnepét megelőzően minimum négy héttel, 

pünkösd ünnepét megelőzően pedig minimum három héttel a HÖK hirdetőjén kifüggeszti, illetve 

a helyben szokásos egyéb módokon közzéteszi. 

(3) A legációs helyek közötti választás (a továbbiakban: elekció) évfolyamonként történik, az V. 

évfolyamtól haladva a II. évfolyamig. A hitéleti szakos szenior és esküdtfelügyelő az V. 

évfolyam előtt választ legációs helyet. Azok a hallgatók, akik 12 vagy annál több ünnepi legációt 

teljesítettek, a második évfolyam után választanak legációs helyet. 

(4) Az évfolyamokon belül a hallgatók a legutóbbi aktív félévük ösztöndíjindexének sorrendjében 

választanak legációs helyet, a legmagasabb ösztöndíjindexszel rendelkező hallgatóval kezdve a 

legalacsonyabb ösztöndíjindexszel rendelkező hallgató felé haladva. Azonos ösztöndíjindex 

esetében az a hallgató élvez elsőbbséget, aki: 

a) a legutóbbi aktív félévében jobb korrigált kreditindexet ért el, ennek 

azonossága esetén aki 

b) a legutóbbi aktív félévében több kreditet teljesített, ennek azonossága esetén 

aki 

c) az összes eddig teljesített félévére vonatkozóan jobb korrigált kreditindexszel 

rendelkezik, ennek azonossága esetén aki 

d) az összes eddigi féléveiben több kreditet teljesített. 

(5) Az egyes évfolyamokon belül a hallgatók választási sorrendjét a Tanulmányi Osztályról 

kikért adatok alapján a szenior állítja össze.  

(6) Az elekció helyét és időpontját a szenior köteles az elekció előtt minimum egy héttel írásban a 

HÖK hirdetőjén kifüggeszteni és a helyben szokásos egyéb módokon közzétenni.  

(7) Az évfolyamokon belüli választás rendjére a legációfelelős tanár és a szenior ügyelnek. 

(8) Hallgató név szerinti meghívására (a továbbiakban: kikérés) csak és kizárólag a hallgató 

anyagyülekezete jogosult, a hallgató tanulmányainak teljes ideje alatt legfeljebb két alkalommal. 

(9) A kikérés csak akkor vehető figyelembe, ha azt az anyagyülekezet írásban az elekció előtt 

legalább egy héttel a szeniornak bejelentette. A kikérő gyülekezet neve mellett a legációs listán a 

kikérés tényét fel kell tüntetni. 

(10) A hallgató tanulmányainak teljes ideje alatt egy gyülekezetbe csak egyszer mehet legációba, 

kivéve a saját anyagyülekezetét, ahová, kikérés esetén, a (8)–(9) bekezdés értelmében legátusként 

két ünnepen is szolgálhat, illetve ha hallgató a legációs választásban hátrasorolása miatt már csak 

olyan helyek között választhat, ahol korábban már teljesített legációs szolgálatot. 
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(11) Az elekció után a szenior évfolyamonkénti bontásban írásbeli jegyzéket készít arról, hogy 

melyik hallgató melyik gyülekezetbe megy legációba (a továbbiakban: legációs lista), és azt a 

rektor jóváhagyását követően felterjeszti a fenntartóhoz. 

(12) A hallgatók legációs helyeiről a szenior a legációs listák alapján nyilvántartást vezet. A 

nyilvántartás pontos vezetése és az új szeniornak való továbbadása minden szeniornak 

kötelessége. 

 

 A libellus 

6. § 

 

(1) A legáció hivatalos dokumentálására a HÖK által legyártott, a szenior által kiállított és a 

rektor által hitelesített értesítő, a libellus szolgál.  

(2) A libellus két, egymással össze nem tűzött lapból áll. Az első lap a legátus igehirdetési 

szolgálatra való felhatalmazásának (1. oldal), felkészültségének (2. oldal) és a legátum 

összegének igazolására (3. oldal), valamint a hallgatónak a fogadó gyülekezetben szerzett 

tapasztalatainak rögzítésére szolgál. A második lap a legátus igehirdetési szolgálatra való 

felhatalmazásának (1. oldal), és a legátus által elvégzett szolgálatoknak az igazolására (2. oldal), 

a legátus szolgálatainak minősítésére (3. oldal) és a fogadó gyülekezet következő ünnepre 

vonatkozó igényeinek (4. oldal) rögzítésére szolgál. A libellus mintáját jelen szabályzat 2. számú 

melléklete tartalmazza. 

(3) Legációba a hallgató csak kitöltött és az ellenőrző tanár által aláírt libellussal mehet. Ennek az 

előírásnak a megsértése a hallgató részéről súlyos fegyelmi vétségnek minősül. 

 

A legátuskötet 

7. § 

 

(1) A DRHE az adott tanévre minden év november 30-áig prédikációskötetet jelentet meg a 

legátusok számára (a továbbiakban: legátuskötet). A legátuskötet összeállításáról a Gyakorlati 

Teológiai Tanszék vezetője, kiadatásáról pedig a rektor gondoskodik. 

(2) A legátuskötet minden sátoros ünnep minden lehetséges istentiszteleti alkalmára kínál 

legalább egy prédikációt és hozzá kapcsolódó elő- és utóimát. A prédikációknak teljesen 

kidolgozottnak, terjedelmében az adott istentiszteleti alkalomhoz illőnek, logikusan tagoltnak kell 

lennie, nyelvezetében és illusztrációiban pedig figyelembe kell vennie a hallgatók életkori 

sajátosságait. 

(3) A legátuskötetből minden legátus, a hitéleti szakos intézetek minden főállású oktatója, 

valamint minden legátust fogadó gyülekezet lelkésze térítésmentesen kap egy példányt. A 

legátuskötet kiosztásáról a szenior gondoskodik, a fogadó gyülekezetek lelkészeinek példányát a 

legátus viszi magával. 
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Felkészülés a legációra 

8. § 

 

(1) Minden legációs helyet választott hallgató köteles a választást követően három munkanapon 

belül kapcsolatba lépni az általa választott gyülekezet lelkészével és írásban megérdeklődni 

szolgálatainak rendjét és számát. 

(2) A hallgató köteles az ünnepre a lelkész által megadott számú, de a 3. § (4) bekezdés 

értelmében háromnál nem több prédikációra és hatnál nem több igehirdetési szolgálatra méltó 

módon felkészülni. 

(3) Azok a hallgatók, akik a Homiletika 2 tantárgyat még nem teljesítették (a továbbiakban: a II–

III. évfolyamos hallgatók) igehirdetéssel kizárólag az adott tanévre kiadott legátuskötetből 

választott és kívülről megtanult prédikációkkal szolgálhatnak. 

a) A II–III. évfolyamos hallgatók felkészültségének számonkérését (a 

továbbiakban: futás) a hitéleti szakos intézetek főállású oktatói közül felkért 

ellenőrző tanárok végzik. Az ellenőrző tanárok felkérését és a hallgatók 

tanárokhoz való beosztását a legációfelelős tanár végzi. A számonkérés 

időpontját az ellenőrző tanár tűzi ki. 

b) A futás során az ellenőrző tanár kitölteti a hallgatóval a libellusban az 

elvégzendő igehirdetésekre vonatkozó táblázatot, ellenőrzi, hogy a hallgató az 

adott istentiszteletnek megfelelő tartalmú és terjedelmű prédikáció(ka)t 

választott-e, majd felkérdezi a prédikáció(ka)t. Amennyiben a hallgató hitelt 

érdemlően igazolni tudja, hogy a fogadó lelkész hány prédikációt kért, az 

ellenőrző tanár annak megfelelő számú prédikációt kérdez ki tőle. 

Amennyiben a hallgató ezt hitelt érdemlően nem tudja igazolni, az ellenőrző 

tanár köteles tőle három prédikációt kikérdezni. 

c) Amennyiben a hallgató a prédikáció(k bármelyiké)t nem tudja kellően 

szabadon felmondani, az ellenőrző tanár egy későbbi időpontban újabb futást 

írhat elő – mindaddig, amíg a hallgató az adott prédikáció(ka)t meg nem 

tanulta. 

d) Miután az ellenőrző tanár meggyőződött arról, hogy a hallgató a szükséges 

számú prédikációt a legátuskötetből megtanulta, a libellust aláírja, és azt a 

hallgatónak kiadja.  

e) Amennyiben a hallgató a prédikáció(ka)t nem tanulta meg, az ellenőrző tanár a 

libellus kiadását megtagadja – ebben az esetben a hallgató az adott ünnepen 

nem mehet legációba. Erről a tényről az ellenőrző tanár a kibocsátó 

istentisztelet előtt köteles a rektort és a szeniort értesíteni. 

(4) Azok a hallgatók, akik a Homiletika 2 tantárgyat már teljesítették (a továbbiakban: a IV–V. 

évfolyamos hallgatók) saját maguk által írt prédikációkkal mennek legációba.  

a) Az adott ünnepet megelőző kibocsátó istentisztelet előtti, a Gyakorlati 

Teológiai Tanszék vezetője (a továbbiakban: tanszékvezető) által megadott 

időpontig a IV–V. évfolyamos hallgatók kötelesek két, általuk írt, kész 

prédikációt kinyomtatva a Teológiai Intézetben leadni. 
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b) A tanszékvezető az általa felkért lelkészek és lelkészi végzettségű oktatók 

bevonásával köteles meggyőződni arról, hogy a leadott prédikációk a 

textusválasztás, felépítés, terjedelem és tartalom tekintetében megfelelnek-e az 

adott istentiszteleti alkalom és a legátust fogadó gyülekezet jellegének. 

Amennyiben a prédikáció bármelyik szempontból kifogásolható, a 

tanszékvezető azt átdolgozásra a hallgatónak mindaddig visszaadja, amíg az a 

hibát ki nem javította. 

c) Miután a tanszékvezető meggyőződött arról, hogy a hallgató mindkét 

prédikációja megfelel a (b) pontban rögzített kritériumoknak, a prédikációk 

kinyomtatott szövegét és a libellust aláírja, és ezeket a hallgatónak kiadja. 

d) Amennyiben a hallgató a prédikációkat nem javította ki elfogadhatóan, a 

tanszékvezető a libellus kiadását megtagadja – ebben az esetben a hallgató az 

adott ünnepen nem mehet legációba. Erről a tényről a tanszékvezető a 

kibocsátó istentisztelet előtt köteles a rektort és a szeniort értesíteni. 

e) Amennyiben a hallgatónak a fogadó lelkész egy harmadik prédikációt is előír, 

a hallgató vagy az a)–d) pontokban rögzítetteknek megfelelően egy harmadik 

prédikációt is készít, vagy egy maga által választott prédikációt tanul meg. 

Amennyiben a hallgató nem saját prédikációval is készül, előzetesen köteles 

tájékozódni a lelkésztől az elmúlt évi ünnep textuáriumáról. 

(5) Amennyiben a hallgató a fogadó lelkésztől arról értesül, hogy a legációban az úrvacsora 

sákramentumát kell kiszolgáltatnia, úgy köteles ezt a legációs lista püspöki jóváhagyása előtt 

jelezni a szeniornak, hogy a szenior a hallgató nevére kiállított palástviselési püspöki engedélyt a 

legációs lista felterjesztésével egyidejűleg megkérhesse. A püspöki engedélyt a hallgató a 

kibocsátó istentiszteletet követően kapja meg, és azt köteles magával vinni és bemutatni a fogadó 

lelkésznek. 

(6) Azt a hallgatót, akinek felkészültségét az ellenőrző tanár nem találta megfelelőnek, és ezért 

tőle a libellus aláírását megtagadta, a rektor a kibocsátó istentisztelet előtt törli a legációs listáról. 

 

A kibocsátó istentisztelet 

9. § 

 

(1) A DRHE legátusait a rektor ünnepi úrvacsorás istentisztelet keretében bocsátja ki. A 

kibocsátó istentisztelet megszervezése a rektor, az úrvacsora előkészítése a szenior feladata. 

(2) A kibocsátó istentiszteleten a legációba engedett hallgatók megjelenése kötelező. 

Amennyiben a hallgató a távolmaradására előzetesen nem kapott a rektortól engedélyt, illetve a 

távolmaradást utólag, de még az adott ünnep kezdete előtt nem tudja hitelt érdemlően 

megindokolni, nem mehet legációba. Jelen rendelkezés megszegése a hallgató részéről súlyos 

fegyelmi vétségnek minősül. 

(3) Az igehirdetés és az úrvacsora kiszolgáltatása után a szenior a jelenlévők előtt ismerteti a 

püspök által jóváhagyott és a rektor által véglegesített legációs listát, és a felolvasással 

egyidejűleg ellenőrzi a legációba engedett hallgatók jelenlétét. Ezt követően felolvassa a legációs 
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lista jóváhagyásáról szóló püspöki határozatot, valamint a legációs szolgálatra kiadott püspöki 

felhatalmazást. 

(4) Ezt követően a rektor rövid beszéd keretében kibocsátja a legátusokat. 

 

 

A legátus kötelességei a gyülekezetben 

10. § 

 

(1) A legátus az őt fogadó gyülekezetben köteles 

a) illő magatartással és öltözettel megtisztelni a gyülekezetet és képviselni a 

DRHE-t, 

b) alkalmazkodni a gyülekezet és az őt vendégül látó család(ok) életének és 

szokásainak rendjéhez. 

(2) A legátus istentiszteleti szolgálata(i) kapcsán köteles  

a) megérkezésekor libellusát, II–III. évfolyamos hallgató esetében a lelkésznek 

küldött legátuskötetet, IV–V. évfolyamos hallgató esetében pedig a saját maga 

írt prédikációknak a tanszékvezető által hitelesített példányát a fogadó 

lelkésznek átadni, 

b) az istentisztelet menetével és az énekválasztással kapcsolatban a fogadó 

lelkész útmutatását kikérni és azokat követni, 

c) a 3. § (4) bekezdésében rögzített kereteken belül a fogadó lelkész által kért 

igehirdetési, liturgusi és úrvacsorai sakramentális szolgálatokat elvégezni, 

d) csak és kizárólag a libellusában feltüntetett és a DRHE által számon kért / 

ellenőrzött prédikációkat mondani, 

e) az igehirdetés szolgálatát mindenben a tőle telhető felkészültséggel és 

gondossággal végezni. 

(3) Hazautazása előtt a hallgató köteles emlékeztetni a lelkészt a libellus rá vonatkozó részének 

hiánytalan kitöltésére. 

 

 

A fogadó gyülekezet és a lelkész kötelességei 

11. § 

(1) A legátust fogadó gyülekezet köteles igény szerint a legátus számára térítésmentesen 

megfelelő szállást és étkezést biztosítani, és garantálni az istentiszteletekre való felkészülés és az 

éjszakai pihenés nyugalmát. 
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(2) A legátust fogadó gyülekezet lelkésze köteles kellő időben értesíteni a legátust szolgálatainak 

rendjéről és számáról, ennek megállapítása során köteles a 3. § (4) bekezdésében rögzített 

korlátozásra tekintettel lenni. 

(3) A lelkész köteles a libellus, a legátuskötet vagy a tanszékvezető által hitelesített kézirat(ok) 

alapján valamennyi igehirdetés esetében ellenőrizni, hogy a hallgató valóban a DRHE által 

jóváhagyott/ellenőrzött prédikáció(ka)t mondta-e el, és erről köteles a libellusban írásban 

nyilatkozni. 

(4) Amennyiben a lelkész a legátustól úrvacsorai sákramentumos szolgálat végzését is kéri, a 

lelkész köteles ezt a kérését a 8. § (5) bekezdésében rögzítettek értelmében legkésőbb a kibocsátó 

istentisztelet előtt 10 nappal a hallgatónak a tudomására hozni. 

(5) A lelkész a legátum(ok) összegét a libellusban (az 1. lapon, annak 3. oldalán) rögzíti és azt 

aláírásával, valamint a gyülekezet pecsétjével hitelesíti. 

(6) A lelkész köteles a libellus 2. lapján a hallgató értékelésére vonatkozó oldalakat 

lelkiismeretesen kitölteni (a hibákat, észrevételeket is közölve, illetve a (3) bekezdés előírásának 

is megfelelően) és azt zárt borítékban eljuttatni a szeniorhoz a Szeniori Hivatal címére, legkésőbb 

az adott ünnepet követő 14 napon belül.  

 

 

 

A legációt követő teendők 

12. § 

 

(1) A gyülekezetből való távozása után a legátus köteles az ünnepet követő nyolc napon belül 

a) kitölteni a libellus 1. lapján a számára fenntartott részt (4. oldal), és azt 

eljuttatni a szeniornak, 

b) a szolidaritási hozzájárulást a (2) bekezdésben rögzítettek szerint megfizetni a 

HÖK hitéleti pénztára számára, a libellus 1. lapjának 3. oldalán feltüntetett 

összeg alapján.  

(2) A szolidaritási hozzájárulás a mindenkori legátum 10%-a. A szolidaritási hozzájárulást a 

libellus 1. lapjának 3. oldalán a fogadó lelkész által leigazolt összeg alapján kell megállapítani. A 

hozzájárulás megfizetésének pontos időpontját és rendjét a szenior határozza meg. 

(3) A szolidaritási hozzájárulásként befizetett összegeket a HÖK az alábbi célokra használhatja 

fel: 

a) gyülekezetlátogatások (kiszállások) támogatása,  

b) hitéleti rendezvények támogatása,  

c) hitéleti szakos hallgatók szabadidős, diáksport-, önképzőköri és egyéb 

diáktevékenységének támogatása,  

d) hitéleti szakos hallgatók szociális támogatása, 

e) a lelkész szakos hallgatók legátumának (4) bekezdésben rögzítettek szerinti 

kiegészítése. 
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(4) Amennyiben a hallgató legátuma nem éri el a 25.000.- forintot, a hallgató mentesül a 

szolidaritási hozzájárulás megfizetése alól, legátumát pedig a szenior a hitéleti pénztár terhére 

25.000.- forintra kiegészíti. 

(5) Amennyiben a hallgató a befizetést a kiírt határidőig nem teljesíti, a következő három hétben 

a befizetést késedelmi kamat megfizetése mellett pótolhatja. A késedelmi kamat naponta 300.- 

forint.  

(6) Amennyiben a hallgató a (2) bekezdésben rögzítettek szerint nem teljesíti fizetési 

kötelezettségét, a következő legációs választáson a II. évfolyamot követően, utoljára választ. A 

hátrasorolt hallgatók közül a hallgatók a tartozásuk mértékének megfelelően választanak, a 

legkisebb összegű tartozás felől a legnagyobb összegű tartozás felé haladva.  

(7) A legációt követően a libellusok összegyűjtése és a következő ünnepre vonatkozó adatok 

feldolgozása a szenior feladata. 

(8) A következő ünnepre vonatkozó adatok feldolgozása után a szenior a libellusokat átadja a 

legációfelelős tanárnak.  

(9) A legációt követően a legációfelelős tanár feladata: 

a) a legátusok lelkészi véleményezésének kiértékelése, 

b) az ezzel kapcsolatos esetleges intézkedések kezdeményezése a rektornál, 

c) a legáció leigazolása a hallgatók leckekönyvében. 

(10) Amennyiben a lelkész a libellusban vagy más módon arról tájékoztatja a DRHE-t, hogy a 

legátus az igehirdetés szolgálatára nem volt kellően felkészülve, illetve hogy magatartásával a 

gyülekezet körében visszatetszést vagy botránkozást keltett, a legációfelelős tanár és a rektor a 

lelkész, majd a hallgató meghallgatása után az adott legáció leckekönyvbe történő bejegyzését 

megtagadhatja. A további intézkedések (intés, fegyelmi eljárás kezdeményezése stb.) mérlegelése 

és foganatosítása a rektor hatásköre. 

(11) Amennyiben a hallgató a libellusban jelzi, hogy a fogadó gyülekezet, illetve annak lelkésze a 

legációval kapcsolatos előírásokat nem teljesítette, az adott legációs hellyel kapcsolatban a 

tájékozódás a legációfelelős tanár, a szükséges intézkedés pedig a rektor feladata. 

(12) A feldolgozott libellusok tárolásáról a Tanulmányi Osztály gondoskodik. A libellust csatolni 

kell a hallgató adatlapjához, és azt a hallgató sikeres záróvizsgájáig meg kell őrizni. A sikeres 

záróvizsga után a libellusokat a Tanulmányi Osztály köteles megsemmisíteni. 
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Mellékletek 

 

1. számú melléklet: A leckekönyv legációs jegyzéke 

 

Legációs szolgálatok 

A hallgató anyagyülekezete:  

Év Ünnep Gyülekezet Aláírás 
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2. számú melléklet: A libellus 

 

1. lap      4. oldal         1. oldal 

 

Tapasztalataim a gyülekezetben: 

(Néhány mondatban kötelező kitölteni! 

Szempontok: körülmények, szolgálatok, benyomások stb.) 

 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………….… 

 

…………………………………………………………………... 

 

 

Debreceni Református Hittudományi Egyetem

 

LL II BB EE LL LL UU SS   

(a teológus tölti ki) 

 

---- a hallgató neve ---- 

….. évfolyamos 

teológia-lelkész szakos hallgató részére, akit a 

Debreceni Református Hittudományi Egyetem 

ősi hagyománya szerint 

ÜNNEP NEVE 

szent ünnepére a --- az egyház/egyházkerület neve --- 

--- a fogadó gyülekezet neve --- 

gyülekezetébe küldött. 

 

A kiküldést igazolja: 

 

………………………… 
rektor 
(P.H.) 

 

--- a hitelesítés dátuma --- 
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1. lap     2. oldal         3. oldal 

 

Igehirdetési szolgálataim száma:………………. 

Prédikációim száma:                   …….………… 

 

Alkalom Textus Szerző 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Egyéb szolgálatok: (ágendázás, úrvacsorai jegyek 

kiszolgáltatása, betegúrvacsora, gyermek-istentisztelet, ifjúsági 

óra stb.) 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

A számonkérés időpontja(i): 
 

……………………………                    ………….…………… 

……………………………                    ………………………. 

 

A hallgató szövegtudása megfelelő / prédikációja/i 

megfelelő(ek)*: 

* a megfelelő rész aláhúzandó 

 

 

………………………………………. 

(az ellenőrző tanár aláírása) 

Legátum összege: 

 

…………………………...gyülekezetből………………Ft 

 

………………………..….gyülekezetből………………Ft 

 

……………………..…….gyülekezetből………………Ft 

 

……………………..…….gyülekezetből………………Ft 

 

     

 

összesen:……………….Ft 

 

 

 

(P. H.) 

 

Lelkipásztor aláírása: 

 

 

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem a hallgató 

legátumának semmilyen részére nem tart igényt, az a legátust 

illeti. A legátum tizedét a hitéleti pénztárba fizeti be a hallgató, 

amelyből gyülekezetlátogatásokat, hitéleti rendezvényeket, a 

hitéleti szakokon tanulók részére szabadidős programokat, 

diáksportot, önképzőkört és egyéb diáktevékenységet, valamint 

rászoruló hitéleti szakos hallgatókat támogat a Hallgatói 

Önkormányzat. 
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2. lap     4. oldal         1. oldal 

 

 

Gyülekezete elérhetőségei 
 

Tisztelt Lelkész Úr/Lelkésznő! 

Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulunk Önhöz, hogy gyülekezete 

adatainak megadásával segítse a Szeniori- és Esküdtfelügyelői Hivatal 
munkáját! Köszönjük megértését! 

 

Gyülekezet neve:………………………………………………………...  
Levelezési cím: ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

Vezető lelkész: ………………………………………………………… 

Telefonszám: ………………………………………………………… 
Mobil: …………………………………………………………………. 

E-mail cím: ………………………………………………………… 

 

(A kitöltésre való emlékeztetés a legátus feladata!) 

 

Arra kérjük a lelkipásztor urat/nőt, hogy a libellust legkésőbb az 

ünnepet követő harmadik héten juttassa el levélben a Szeniori- és 

Esküdtfelügyelői Hivatal részére.  

(Postacím: 4026 Debrecen, Kálvin tér 16. Szeniori- és 

Esküdtfelügyelői Hivatal, Telefon: ---hivatali telefonszám---) 

 

Egyéb elérhetőségek 

      Diákvezető                 Mobil E-mail cím 

--- Szenior neve ---  --- mobilszáma---    drheszenior@gmail.com 

       (szenior)   

--- Esküdt. neve ---  --- mobilszáma---    drheeskudt@gmail.com 

(esküdtfelügyelő) 

 
 

 

 

Debreceni Református Hittudományi Egyetem

 

LL II BB EE LL LL UU SS   

(a lelkész tölti ki) 

 

---- a hallgató neve ---- 

….. évfolyamos 

 

teológia-lelkész szakos hallgató részére, akit a 

Debreceni Református Hittudományi Egyetem 

ősi hagyománya szerint 

ÜNNEP NEVE 

szent ünnepére --- az egyház/egyházkerület neve --- 

--- a fogadó gyülekezet neve --- 

gyülekezetébe küldött. 

 

A kiküldést igazolja: 

 

………………………… 
rektor 

 

(P.H.) 

 

--- a hitelesítés dátuma --- 

 

 

mailto:drheszenior@gmail.com
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2. lap     2. oldal        3. oldal 

 

A legátus szolgálatai: 

 

Alkalom  Helyszín Textus Szerző 

    

    

    

    

    

    

 

 

Egyéb szolgálatok: 

 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

A legátus a libellusban feltüntetett, a DRHE által kikérdezett / 

ellenőrzött prédikációkat mondta el:    igen   /  nem 

 

 

 ……………………..                                (P. H.) 

          aláírás 

A legátus jellemzése: 

 

Kérjük, értékelje 1-től 5-ig a legátust a következő kritériumok 

szerint (1: elfogadhatatlan, 6: kitűnő)! 

 

Prédikációk tartalma 1 2 3 4 5 

Előadásmód 1 1 2 3 4 5 

Szövegtudás 1 2 3 4 5 

Kapcsolattartás a gyülekezeti tagokkal 1 2 3 4 5 

A legátus megjelenése 1 2 3 4 5 

Szolgálatkészsége, rugalmassága 1 2 3 4 5 

A gyülekezet elégedettsége 1 2 3 4 5 

1
 hangerő (ha nincs mikrofon), szemkontaktus, hangsúlyozás, beszédtempó 

 

Szöveges jellemzés: 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 
(P.H.) 

……………………                                 …………………. 

        dátum                                                       aláírás 
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Záradék: 

 

(1) Jelen szabályzatot a DRHE Szenátusa 2012. február 21-ei ülésén megtárgyalta és azt a 

95/2011-12. számú határozatával – a Hallgatói Önkormányzat Hitéleti Bizottságának és az 

Alkalmazott Teológiai Intézet Intézeti Értekezletének előzetes megtárgyalása után – jóváhagyta. 

(2) A szabályzat 2012. március 1-jén lép hatályba. 

(3) Jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az 59/2009/10. számú 

határozattal 2010. április 6-án elfogadott Legációs szabályzat. 

(4) Jelen szabályzat 1. sz. módosítását a DRHE Szenátusa 2013. június 11-ei ülésén megtárgyalta 

és azt a 112/2012-13. számú határozatával – a Hallgatói Önkormányzat Hitéleti Bizottságának és 

az Alkalmazott Teológiai Intézet Intézeti Értekezletének előzetes jóváhagyásával – fogadta el és 

az elfogadással egyező időponttól hatályba léptette. 

(5) Jelen szabályzat 2. sz. módosítását a DRHE Szenátusa 2015. április 28-ai ülésén megtárgyalta 

és azt a 81/2014-15. számú határozatával – a Hallgatói Önkormányzat Hitéleti Bizottságának és a 

hitéleti intézetek oktatóinak előzetes egyetértésével – fogadta el és az elfogadással egyező 

időponttól hatályba léptette. 

 

 

Debrecen, 2015. április 28. 

 

 

Dr. Bölcskei Gusztáv 

           rektor 

 


