
18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet 

a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti 

követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes 

tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 

módosításáról 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600018.EMM&timeshift=fffffff4&txtrefer

er=00000001.TXT 

 

1. KATEKÉTA-LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS ALAPKÉPZÉSI SZAK 

Az alapképzési szak megnevezése: katekéta-lelkipásztori munkatárs (Catechist-Pastoral 

Assistance) 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 

szereplő megjelölése 

végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat 

szakképzettség: katekéta-lelkipásztori munkatárs (zárójelben megjelölve a specializációt) 

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Catechist - Pastoral Assistant 

választható specializációk: katekéta, lelkipásztori munkatárs 

3. Képzési terület: hitéleti 

4. A képzési idő félévekben: 6 félév 

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 

6. A képzés célja 

Olyan felkészült katekéták, illetve lelkipásztori munkatársak képzése, akik megfelelő 

irányítással alkalmasak egyházuk igehirdetési és pasztorális alaptevékenységének ellátására a 

hatályos egyházi törvényeknek és előírásoknak megfelelő munkakörökben és 

kompetenciákkal: 

katekéta specializáción szerzett ismeretek birtokában: a gyermek-, az ifjúsági és a felnőtt 

katekézis, hittanoktatás közoktatási, felnőttképzési és egyházközségi, gyülekezeti feladatainak 

ellátására; 

lelkipásztori munkatárs specializáción szerzett ismeretek birtokában:lelkipásztor 

irányítása mellett egyházi közösségvezetésre, bizonyos liturgikus cselekmények vezetésére, 

végzésére, karitatív-kulturális tevékenységek végzésére. 

7. Idegen nyelvi követelmény 

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, 

középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány 

vagy oklevél szükséges. 
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8. A képzés szempontjából lényeges más rendelkezések 

Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük 

(specializációjuk) szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat a képzés 

második ciklusában folytassák. 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyházi felsőoktatási 

intézményekre vonatkozó külön rendelkezései alapján a képzés tartalmát az egyházi jogi 

személy határozza meg. 

Az egyes egyházak, illetve egyházi felsőoktatási intézmények a szak és a szakképzettség 

oklevélben történő megnevezésére - az egyház saját, belső szabályai szerint - más elnevezést, 

felekezeti meghatározást is használhatnak. A szak és szakképzettség e rendelettől eltérő 

megnevezése esetén az oklevélben fel kell tüntetni az e rendelet 6. számú melléklete szerinti 

azon szak és szakképzettség megnevezését is, amelynek az megfelel. 
 


