
REFORMÁTUS TEOLÓGIA MESTERSZAK – LELKÉSZ SZAKIRÁNY (12 FÉLÉV) 

 

A református teológia mesterszak lelkész szakirányán egyetemünk református lelkészek 

felkészítését végzi a teológia tudományának önálló művelésére és a református egyház 

gyülekezeteiben és egyéb szolgálati területein végzendő lelkészi feladatok ellátására. Az egyházi 

alkalmazotti szakra református konfirmációval és egyháztagsággal rendelkezők jelentkezhetnek. 

A képzés időtartama 12 félév, melyből az utolsó tanévet (11–12. félév) a hallgatók összefüggő 

szakmai gyakorlatként gyülekezetekben, az egyetem által felkért szakoktatók irányításával 

teljesítik (exmisszus-gyakornoki év). Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma 360. 

A lelkészi alkalmazás feltétele a diploma megszerzése, valamint az egységes zsinati 

lelkészképesítő vizsga letétele. A szak csak nappali képzésként indul. 

A képzés a teológia szak törzsanyaga által közvetített tudásra és kompetenciákra építve bevezet a 

teológia azon részterületeinek ismeretanyagába, amelyek a gyakorlati egyházi szolgálat 

végzéséhez kötődnek, továbbá kialakítja azokat a készségeket és jártasságokat, amelyek az 

igehirdetői, lelkigondozói, hitoktatói és gyülekezetépítő munka színvonalas végzéséhez 

szükségesek. 

A képzés során a teológiai ismeretanyag három nagyobb szakmai területen kerül feldolgozásra: a 

biblia-tudományi, a történeti (rendszeres teológiai és egyháztörténeti), valamint a gyakorlati 

teológiai tantárgycsoportban. Az alapozó képzés legfontosabb területei a bibliaismeret, bibliai 

héber és görög nyelv, hitvallásismeret, teológiai enciklopédia. Erre épít a felsőbb évfolyamokon a 

bevezetéstan, írásmagyarázat, bibliai teológia, latin nyelv, dogmatika és etika, egyháztörténet, 

felekezet- és egyházismeret, missziológia, valamint a gyakorlati teológia: a liturgika, homiletika, 

katechetika, egyházi ének és gyakorlati bibliamagyarázat területéhez tartozó tantárgyak. A 

hallgatóknak a tanmenet meglehetősen nagy szabadságot kínál arra, hogy a kötelező tantárgyak 

mellett a kötelezően és a szabadon választható tantárgyakból maguk állítsák össze, 

érdeklődésüknek megfelelően, a saját tanulmányi programjukat.  

A lelkész szakirányon nagy hangsúly kerül a félévközi és évközi gyakorlatokra. A hallgatók minden 

nagy egyházi ünnepen önálló gyülekezeti igehirdetői szolgálatra mennek (legáció), az egyetemi 

közösségben igehirdetéssel szolgálnak, a hitoktatói kompetenciák kialakítását iskolai hospitálás 

segíti, a lelkigondozói beszélgetésekre kórházi gyakorlat készít fel, a tanpálya során pedig a nyári 

szünetekben egy-egy egyhetes diakóniai gyakorlatot, gyülekezeti gyermek- és ifjúsági gyakorlatot, 

valamint ifjúsági rendezvény-segítői gyakorlatot kell teljesíteniük. A gyakorlatok rendszerét a 

hatodik tanév, az ún. exmisszus-gyakornoki év (régebben: segédlelkészi év/hatodév) zárja, illetve 

mélyíti el. 

A tehetséges hallgatóknak lehetőségük van bekapcsolódni a tudományos diákköri munkába, a 

zsinati ösztöndíjprogram keretében egy tanév idejére külföldi egyetemen mélyíthetik tovább az 

ismereteiket, a diploma megszerzése után pedig tanulmányaikat intézményünk hittudományi 

doktori iskolájában, illetve más hitéleti MA szakjain folytathatják tovább. A lelkészi diplomával 

rendelkezők a hittanár- nevelőtanár képesítést egy év alatt tudják intézményünkben megszerezni. 

A jelentkezéshez legalább két éves református konfirmáció, valamint teljes egyháztagság 

szükséges, ez utóbbit a lakóhely szerint illetékes református lelkész ajánlásával, református 

gimnáziumok diákjai esetében ezen felül a vallástanár ajánlólevelével szükséges igazolni. A szakra 

jelentkezők pontszámait az állami pontszámítási rendszer alapján határozzuk meg, a 

jelentkezőknek pedig pályaalkalmassági elbeszélgetésen kell részt venniük, ahol felmérjük a 

jelentkezők egyházi kötődését, teológiai alapismereteit, egyházi énektudását, nyelvhelyességi és 

szövegértési képességeit, valamint a lelkészi hivatás iránti elhivatottságát. A teológia szak, s így a 



lelkész szakirány esetében is a felvételt kizáró ok a diszlexia, a diszgráfia, valamint a súlyos 

mentális vagy pszichés zavar.  

Az Oktatási Hivatal adatai szerint a végzett hallgatók átlagos elhelyezkedési ideje 1,87 hónap. 

Álláskereső végzettünk nincs. Sokan választják azonban az oklevél birtokában a továbbtanulást: a 

végzettek 30%-a kezd el újabb felsőfokú képzést. 

 


