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2. SZ. MELLÉKLET  

AZ EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM  

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATÁHOZ  

AZ EGYETEM KÉPZÉSI PROGRAMJA 

(A 30/2016. (VIII.31.) számú szenátusi határozattal elfogadott Képzési Program 

módosítása.) 

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) 

- hitéleti, 

- pedagógusképzés, 

- társadalomtudomány képzési területen folytat képzéseket,  

- valamint hittudomány tudományterületen folytat doktori képzést.  

Képzési szintek: 

Az EHE a felsőoktatás valamennyi felsőfokú végzettségi szintet biztosító képzési 

ciklusában folytat képzést így 

- alapképzést 

- mesterképzést (egymásra épülő osztott és osztatlan formában) 

- doktori képzést. 

Az EHE a képzési területein belül akkreditált továbbképzéseket és felnőttképzéseket 

szervez. 

Az EHE a képzési tervét úgy állítja össze, hogy a képzések közötti megfelelő 

átjárhatóságot biztosítani tudja. 

Az EHE a képzéseit tanévre szóló döntés alapján teljes munkaidejű, nappali vagy 

részmunkaidejű esti vagy levelező munkarendben hirdeti meg. 

A képzési program része a szakonként és tagozatonként meghatározott tanterv, amelyet 

az oktatásért felelős miniszter képzési és kimeneti követelményeket rögzítő hatályos 

rendelete szerint készít el. 

I. Az EHE nyilvántartásba vett felsőfokú végzettségi szintet biztosító képzései 

valamint felnőttképzései: 

Doktori képzés 

1. § Az Egyetem hittudományi doktori képzést folytat. Tudományterület: hittudomány. 

Egységes, osztatlan képzés 

Teológia mesterszak 

2. § (1) Teológia osztatlan mesterképzési szak. Munkarend: nappali. A képzés 

mesterfokozat (Master of Arts) és okleveles teológus-lelkész szakképzettség 

megszerzését teszi lehetővé. A megszerzendő kreditek száma 360, a képzés időtartama 

12 félév.  

Képzési terület: hitéleti.  
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Nyelvi 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. 

(2) Teológia osztatlan mesterképzési szak. Munkarend: nappali. A képzés mesterfokozat 

(Master of Arts) és okleveles teológus szakképzettség megszerzését teszi lehetővé. A 

megszerzendő kreditek száma 300, a képzés időtartama 10 félév.  

Képzési terület: hitéleti.  

Nyelvi 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. 

Osztatlan rendszerű tanárképzés  

3. § (1) Osztatlan tanári mesterképzési szak. Munkarend: nappali, esti, levelező. A 

képzés mesterfokozat és okleveles általános és/vagy középiskolai tanár szakképzettség 

megszerzését teszi lehetővé. 

(2) Az Egyetem az alábbi tanárszakok indítására jogosult: 

1) Önállóan: 

1. Hittanár nevelő tanár. Kizárólag felsőfokú oklevéllel rendelkezők számára. 

2) Az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel együttműködésben: 

1. hittanár-nevelő tanár - angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, 

középiskolai) 

2. hittanár-nevelő tanár - biológiatanár (egészségtan) (általános iskolai, 

középiskolai) 

3. hittanár-nevelő tanár - ének-zene tanár 

4. hittanár-nevelő tanár - fizikatanár (természettudományos gyakorlatok) (általános 

iskolai, középiskolai) 

5. hittanár-nevelő tanár - földrajztanár (általános iskolai, középiskolai) 

6. hittanár-nevelő tanár - francia nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, 

középiskolai) 

7. hittanár-nevelő tanár - informatikatanár (általános iskolai, középiskolai) 

8. hittanár-nevelő tanár - kémiatanár (általános iskolai, középiskolai) 

9. hittanár-nevelő tanár - latin nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, 

középiskolai) 

10. hittanár-nevelő tanár - magyartanár (általános iskolai, középiskolai) 

11. hittanár-nevelő tanár - matematikatanár (általános iskolai, középiskolai) 

12. hittanár-nevelő tanár - német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára 

(általános iskolai, középiskolai) 

13. hittanár-nevelő tanár - német nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, 

középiskolai) 

14. hittanár-nevelő tanár - természetismeret-környezettan tanár 

15. hittanár-nevelő tanár - történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára (általános 

iskolai, középiskolai) 

16. hittanár-nevelő tanár - szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára 

17. hittanár-nevelő tanár - média-, mozgókép- és kommunikációtanár 

18. hittanár-nevelő tanár – horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára 

19. hittanár-nevelő tanár – lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára 

20. hittanár-nevelő tanár – olasz nyelv és kultúra tanára 
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21. hittanár-nevelő tanár – orosz nyelv és kultúra tanára 

22. hittanár-nevelő tanár – portugál nyelv és kultúra tanára 

23. hittanár-nevelő tanár – román nyelv és kultúra tanára 

24. hittanár-nevelő tanár – spanyol nyelv és kultúra tanára 

25. hittanár-nevelő tanár – szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára 

26. hittanár-nevelő tanár – szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára 

27. hittanár-nevelő tanár – ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára 

28. hittanár-nevelő tanár – bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára 

29. hittanár-nevelő tanár – holland nyelv és kultúra tanára 

30. hittanár-nevelő tanár – kínai nyelv és kultúra tanára 

31. 1hittanár-nevelő tanár – rajz- és vizuális kultúra tanár 

32. 2hittanár-nevelő tanár – könyvtárostanár 

3) A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolával: 

1. Hittanár nevelő tanár - etikatanár 

(3) A képzések időtartama 10, illetve 11 félév, a megszerzendő kreditek száma 300, 

illetve 330 kredit. Az egy szakképzettséget eredményező hittanár-nevelő tanár képzés 

ajánlott tanulmányi ideje az előképzettségtől függően rövidül.  

(4) A katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzésre vagy más hitéleti alapképzésre 

épített (2) 1. 1) pontban meghatározott hittanár-nevelő tanár képzésen az elismert kreditek 

száma legalább 120, legfeljebb 160 kredit. Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat ideje 

igazolt munkatapasztalat alapján 1 félévre rövidülhet. A javasolt tanulmányi idő: 3-5 

félév.  

(5) Képzési terület: A egy szakképzettséget eredményező hittanár-nevelő tanár képzés 

képzési területe hitéleti, a szakpáros képzések képzési területe pedagógus. 

Nyelvi követelmény: A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült 

Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert 

középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi 

bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 

Osztatlan rendszerű tanárképzés rövid ciklusú képzései 

4. § (1) A tanári mesterképzési szak. Munkarend: nappali, esti, levelező. A képzés tanári 

mesterfokozat (Master of Arts) és okleveles hittanár-nevelő tanár szakképzettség 

megszerzését teszi lehetővé. Megszerzendő kreditek száma – előképzettségtől függően – 

60/120/150, a képzés időtartama – előképzettségtől függően – 2/4/5 félév. Képzési 

terület: hitéleti. 

Nyelvi követelmény: A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült 

Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert 

középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi 

bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 

                                                 
1 Beiktatta a Szenátus 10/2020 (III.23.) sz. határozata. 
2 Beiktatta a Szenátus 10/2020 (III.23.) sz. határozata. 
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Többciklusú, osztott képzés 

Alapképzés 

Katekéta – lelkipásztori munkatárs alapszak 

5. § (1) Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési szak. Munkarend: nappali, esti, 

levelező. A képzés alapfokozat (Bachelor of Arts) és katekéta-lelkipásztori munkatárs 

szakképzettség megszerzését teszi lehetővé. A megszerzendő kreditek száma 180, a 

képzés időtartama 6 félév. Képzési terület: hitéleti.  

Nyelvi követelmény: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből 

államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű 

érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 

(2) Választható specializációk: 

a) katekéta  

b) lelkipásztori munkatárs  

c) diakónia 

d) egyházzene 

Kántor alapszak 

6. § (1) Kántor alapképzési szak. Munkarend: nappali, esti. A képzés alapfokozat 

(Bachelor of Arts) és kántor szakképzettség megszerzését teszi lehetővé. A megszerzendő 

kreditek száma 180, a képzés időtartama 6 félév.  

Képzési terület: hitéleti.  

Nyelvi követelmény: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből 

államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű 

érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 

Mesterképzés 

Tanári mesterszak 

7. §  - hatályon kívül 

Teológia mesterszak 

8. § (1) Teológia mesterképzési szak. Munkarend: nappali, esti, levelező. A képzés 

mesterfokozat (Master of Arts) és okleveles teológus szakképzettség megszerzését teszi 

lehetővé. A megszerzendő kreditek száma 120, a képzés időtartama 4 félév.  

Képzési terület: hitéleti. 

Nyelvi követelmény: A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből 

államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű 

érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 

(2) Választható specializációk: 

a) biblikum 

b) szociáletika 

c) lelkész 
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Részismeretek megszerzésére irányuló képzés – ~ 30-90 kredit teológiai felkészítő 

9. §  (1) A részismeretek megszerzésére irányuló képzés célja, hogy biztosítsa a 

bemeneti feltételt a hitéleti mesterképzésekre. Munkarend: nappali, esti, levelező. 

Megszerzendő kreditek száma 30-90, a képzés időtartama 1-3 félév. Képzési terület: 

hitéleti. 

3Szakirányú továbbképzések 

Szupervízor-diakóniai mentor 

9/A. §4 Szupervízor-diakóniai mentor szakirányú továbbképzési szak. Munkarend: esti, 

levelező. A képzés szupervizor – diakóniai mentor szakképzettség megszerzését teszi 

lehetővé. Megszerzendő kreditek száma: 120, a képzés ideje: 4 félév. Képzési terület: 

társadalomtudomány. 

Gyakorlatvezető mentorpedagógus 

9/B. §5 Gyakorlatvezető mentorpedagógus szakirányú továbbképzési szak. Munkarend: 

esti, levelező. A képzés gyakorlatvezető mentorpedagógus szakképzettség megszerzését 

teszi lehetővé. Megszerzendő kreditek száma: 60, a képzés ideje: 2 félév. Képzési terület: 

pedagógus. 

 

Továbbképzési tanfolyamok 

Teológiai továbbképzés egyházi iskolákban és óvodákban dolgozó pedagógusok 

részére 

10. § 120 órás akkreditált pedagógus továbbképzési program pedagógusok számára. A 

tanfolyam célja, azoknak a teológiai alapismereteknek az elsajátítása, amelyekre egyházi 

intézményekben dolgozó, felsőfokú teológiai végzettséggel nem rendelkező 

pedagógusoknak szüksége lehet. A tanfolyam államilag elismert tanúsítvánnyal zárul. 

Általános iskolai tanárok felkészítése az „Erkölcstan” c. tantárgy 5-8. évfolyamokon 

történő oktatására pedagógus továbbképzési program 

11. § hatályon kívül 

Tanítók elméleti és módszertani felkészítése az erkölcstan oktatására 

12. § hatályon kívül 

                                                 
3 Beiktatta a szenátus 21/2019. (V.13.) sz. határozata. 
4 Módosította szenátus 17/2020. (VI.22.) sz. határozata. 
5 Beiktatta a szenátus 17/2020. (VI.22.) sz. határozata 
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Luther és Bach szellemisége a zenében – Gyakorlatközpontú evangélikus 

egyházzenei továbbképzés pedagógusoknak  

12/A. §6 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzési program pedagógusok számára.  

A továbbképzés célja elsősorban az evangélikus nevelési és oktatási intézményekben 

dolgozó pedagógusok egyházi ének tanításával összefüggő ismereteinek és módszertani 

eszköztárának bővítése, az oktatási intézmény egyházzenei életének szervezéséhez 

szükséges kompetenciák elmélyítése. A tanfolyam államilag elismert tanúsítvánnyal 

zárul. 

II. Szakok meghirdetése 

13. §  (1) Az Egyetem Szenátusa határozatban dönt arról, hogy a következő tanévben 

mely szakokat, milyen munkarendben, milyen önköltségi díj mellett hirdeti meg.  

III. Záró rendelkezések 

14. § Jelen szabályzatot a Szenátus 30/2016. (VIII.31.) sz. határozata hagyta jóvá. 

(Módosítások: 10/2020. (III.23.), 21/2019. (V.13.), 2/2019. (I.14.) számú szenátusi 

határozatok.) 

                                                 
6 Beiktatta a Szenátus 10/2020. (III.23.) sz. határozata. 


