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A Pápai Református Teológiai Akadémia (PRTA) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2011. évi 

CCIV. törvény (Nftv.), a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012.(XII.29) Korm. 

rendelet és a Magyarországi Református Egyház felsőoktatásáról szóló 2014. évi V. törvény 

alapján az intézménybe jelentkezők számára az alábbi szabályokat alkotja meg: 

 

1.§ A Szabályzat hatálya 

(1) A szabályzat hatálya kiterjed magyar és határon túli magyar nemzetiségű nem magyar 

állampolgárokra, akik az egységes osztatlan képzésre vagy alapképzésre jelentkeznek, és a 

jelentkezés feltételeit teljesítik. 

(2) A felvételi szabályzat hatálya kiterjed a felvételi eljárásban részt vevő oktatókra, 

hallgatókra (Felvételi Bizottság) és más közreműködő alkalmazottakra (Rektori Hivatal). 

 

2.§ Általános rendelkezések 

(1) A PRTA-ra jelentkezhetnek és felvételt nyerhetnek: 

a)  a teológia szak lelkész szakirányára református vallású, 

b)  a teológia szak teológus szakirányára református és, egyéni elbírálás alapján, más 

felekezetű, 

c)  a katechéta-lelkipásztori munkatárs alapszakra elsősorban református vallású és, 

egyéni elbírálás és a fenntartó eseti hozzájárulása alapján, más felekezetű, 

18. életévüket betöltött, érettségizett férfiak és nők. 

(2) A PRTA évente a kijelölt határidőig eljuttatja az Oktatási Hivatalnak (OH) a Felsőoktatási 

Felvételi Tájékoztatóban megjelenő tájékoztató anyagot, amely a következőket tartalmazza: 

a)  szakok jegyzéke, képzési idő, képzési formák, önköltség összege 

b)  a felvehető államilag finanszírozott és költségtérítéses hallgatók száma, 

c)  a jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei, határidők, 

d) a felvételi eljárás jellege és díja, 

e)  a felvételi pontok számítása. 

(3) Az aktuális oktatási év nyílt napjára és a felvételi alkalmassági vizsgára vonatkozó 

tudnivalókat az intézmény saját, a Dunántúli Református Egyházkerület és a MRE honlapján, 

valamint az egyházi sajtóban közzéteszi. 

(4) A jelölt felvételi írásbeli dokumentumait a Rektori Hivatal a tanulmányok végéig megőrzi, 

azokat zárolt anyagként kezeli. 

(5) A meghirdetett szakokra a Szenátus által megadott határidőig a Rektori Hivatalban írásban 

lehet jelentkezni. A jelentkezéshez az intézmény saját jelentkezési lapját kell használni mind a 

teológia szak egységes osztatlan képzésére, mind a katechéta-lelkipásztori munkatárs 

alapképzési szakra, jelentkezőknek. Jelentkezési lapot írásban vagy telefonon lehet igényelni 

az intézmény címén, illetve telefonszámán, vagy le lehet tölteni az intézmény honlapjáról. 

(6) Az alkalmasságról az alkalmassági vizsga után tíz munkanapon belül, a felvételi eljárás 

eredményéről az érettségi vizsgák lezárulása után két héten belül a jelölt értesítést kap. 

(7) Indokolt esetben kérésre a Szenátus engedélyezheti a felvételi-alkalmassági vizsga más 

napon történő letételét. 

(8) A Felvételi Bizottság felvételt eldöntő határozata ellen formai hiba esetén a Dunántúli 

Református Egyházkerület Elnökségéhez lehet a fellebbezést benyújtani a kézhezvételtől 

számított 8 napon belül. Az alkalmasságra vonatkozó döntés ellen fellebbezni nem lehet. 

(9) A jelentkezőről, a benyújtott dokumentumokról számítógépes nyilvántartás, a felvételi 

alkalmassági vizsgán elért eredményekről jegyzőkönyv készül. Az adatok kezelése az 

információs önrendelkezési jogról, valamint az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

tv. alapján történik. 
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(10) Az eredeti okiratokat az alkalmassági vizsga megkezdése előtt, illetve az alkalmassági 

vizsga évében megszerzett érettségi bizonyítványt vagy a később megszerzésre került 

nyelvvizsga bizonyítványt legkésőbb a beiratkozáskor be kell mutatni. 

(11) Ha a jelentkezési lapon adat vagy a kért mellékletek valamelyike hiányzik, a jelöltet 

hiánypótlásra kell felszólítani. A hiányzó dokumentumokat legkésőbb az alkalmassági vizsga 

napjáig pótolni kell. 

(12)Az első beiratkozás és a hallgatói jogviszony létesítésének feltétele az intézménybe való 

felvételről vagy átvételről szóló határozat. 

(13) Más református felsőoktatási intézmény hallgatójának átvételéről a Magyarországi 

Református Egyház felsőoktatásáról szóló 2014. évi V. törvény 31.§-a alapján kell dönteni. 

(14) Külföldi, illetve nem magyar rendszerű oktatási intézményekben folytatott 

tanulmányokat követően a jelentkező pontjait átszámítással kell meghatározni. Az átszámítás 

a felvi.hu-n is elérhető Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban megjelentetett táblázatok alapján 

történik. A megszerzett pontok átszámítását a Rektori Hivatal végzi. 

 

3.§ Az alapképzésre és az egységes osztatlan képzésre történő jelentkezés és felvétel sajátos 

rendelkezései 

(1) A jelentkezőnek a jelentkezési laphoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat: 

a)  református konfirmációról szóló igazolást (lelkész szakirányra jelentkezők esetében, a 

jelentkezési határidőnél legalább két évnél korábbi református konfirmációi igazolás), 

b)  a lakóhely szerint illetékes református lelkész ajánlását (az illetékes lelkész családi 

érintettsége esetén az illetékes esperes adja ki), 

c)  református középiskolából jelentkezőnek – a lelkészi ajánláson túl - vallástanára 

ajánlását,  

d)  saját kézzel írt önéletrajzot, 1,5-2 oldal terjedelemben, 

e)  egyháztagságának igazolását, 

f)  nem a felvételi eljárás évében érettségizőknek 3 hónapnál nem régebbi hatósági 

erkölcsi bizonyítványt, lelkészi szakirányra jelentkezők esetében- az érettségi évétől 

függetlenül- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 

g)  a korábban érettségizetteknek érettségi bizonyítványuk másolatát, illetve, ha van, 

korábban megszerzett diploma másolatát, 

h)  a nem magyar nyelven érettségizett külföldieknek középiskolai bizonyítványuk és 

érettségi bizonyítványuk hitelesített fordításának másolatát 

i)  középiskolai bizonyítvány másolatát - a felvételi évében érettségizők az utolsó év 

bizonyítványának másolatát az érettségi bizonyítvány másolatával együtt küldik be, 

j)  a felvételi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat másolatát, 

k)  a többletpontok elnyerését igazoló dokumentumok másolatát, 

l) más egyházkerületből és a határon túlról jelentkezők esetében egyházkerületük 

püspökének írásbeli hozzájárulását ill. ajánlását. 

(2) A Felvételi Bizottság tagjait a Szenátus jelöli ki.  

(3) Az alkalmassági vizsga tartalmát a katechéta-lelkipásztori munkatárs alapszak esetében az 

1. melléklet, teológia szak (lelkipásztor szakirány) esetében a 2. melléklet tartalmazza. 

 A pályaalkalmassági vizsga célja a jelentkezők általános felkészültségéről, 

tájékozottságáról, pályaalkalmasságáról, egyházi kötődéséről, a református hitelvek és a 

választott hivatás iránti elkötelezettségéről, valamint énektudásáról való meggyőződés. 

 Az alkalmassági vizsgára felvételi pont nem adható. 

(4) Mind a katechéta-lelkipásztori munkatárs, mind a teológia szak, mind a teológia szak-

lelkész szakirány esetében a diszlexia és a diszgráfia, valamint a súlyos mentális és pszichés 

zavar a pályaalkalmasság vonatkozásában kizáró oknak minősül. 
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(5) Csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal 

együtt, de más címen járó többletpontok nélkül számított pontszáma az állami felvételi 

eljárások vonatkozásában az adott felvételi időszakra meghatározott minimális bekerülési 

pontszámot eléri. 

(6) Az alkalmassági vizsgát minden felvételi eljárás során meg kell ismételni. 

(7) A felvételi eljárás az érettségi eredmények ismeretében pontozással zárul, amely az 

alkalmasnak minősített jelölteket értékeli. 

(8) A felvételi pontszámot a jelentkező tanulmányi pontjainak (max. 200 pont), érettségi 

pontjainak (max. 200 pont) és többletpontjainak (max. 100 pont) összege, vagy az érettségi 

pontok kétszerese (max. 400 pont), és többletpontjainak (max. 100 pont) összege adja. 

Mindkét esetben maximum 500 pontot lehet szerezni. A felvételiző pontjainak kiszámítása a 

számára kedvezőbb módon történik. 

(9) Tanulmányi pontok (legfeljebb 200 pont): 

a)  Középiskolai eredmények (max.: 100 pont): magyar nyelv és irodalom (átlagkerekítés 

nélkül), történelem, matematika, egy idegen nyelv, egy választott tantárgy két utolsó 

év végi tantárgyi érdemjegyei összegének kétszerese (legfeljebb 100 pont). 

b)  Az érettségi bizonyítványban szereplő eredmények (max. 100 pont): a jelentkező 

érettségi bizonyítványában szereplő összes eredmény közül a négy kötelező és egy 

szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményének átlaga egész 

számra kerekítve. 

(10) Érettségi pont (max.: 200 pont) - Két érettségi vizsgatárgy százalékos eredményei alapján 

kell kiszámítani. A megszerzett érettségi pont a vizsgán elért százalékos eredmény 

számértékével azonos. 

(11) A jogszabály alapján, illetve képzési területenként adható többletpontok összege 

maximum 100 pont lehet. 

a) emelt szintű érettségiért max. 100 pont 

  –  legalább 45 %-os emelt szintű hittan érettségi vizsgáért: 50 pont 

  –  legalább 45 %-os emelt szintű történelem érettségi vizsgáért: 50 pont 

  –  legalább 40 %-os emelt szintű magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgáért: 50 

pont 

b) nyelvvizsgáért max.: 40 pont 

  – B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) államilag elismert 

nyelvvizsgabizonyítványért 28 többletpont 

  – C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) államilag elimert 

nyelvvizsgabizonyítványért 40 többletpont 

c) középszintű, legalább jó eredményű hittan érettségiért max.: 40 pont 

d) a hittan (országos, kerületi) tanulmányi versenyen elért eredményért max.: 15 pont 

e) szakirányú előképzettségért max.: 25 pont 

  – kántor oklevélért: 25 pont 

  – kántorképzős bizonyítványért: 10 pont 

f) a 423/2012. (XII.19) Korm. rendelet 20-24. §-a szerinti többletpontok. 

(12) Amennyiben az érettségi eredmény a kétszintű érettségi bevezetése előtt (2005) született, 

akkor a bizonyítványban szereplő érdemjegyeket át kell váltani százalékos eredményre a 

következő megfeleltetés szerint: jeles (5)=100%, jó (4)=79%, közepes (3)=59%, elégséges 

(2)=39% 

(13) A 423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 15.§ (6) bekezdése értelmében a humán felsőfokú 

végzettséggel rendelkező jelentkező kérheti pontjai számítását oklevele alapján. Ebben az 

esetben max. 400 pont adható az oklevél minősítése alapján az oklevélért járó pontok 

megduplázásával és további max. 100 többletpont a jogszabály alapján. Az oklevél 

minősítéséért járó pontok: 
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  – kitűnő vagy jeles minősítésű oklevélért 200 pont, 

  – jó minősítésű oklevélért 180 pont, 

  – közepes minősítésű oklevélért 160 pont, 

  – elégséges minősítésű oklevélért 140 pont adható. 

(14) Más protestáns felekezethez tartozó egyháztagot katechéta-lelkipásztori munkatárs 

képzésre vagy teológia szak lelkész szakirányára – a 2014. évi V. törvény 17. § (4) 

bekezdésében rögzítettek szerint- a fenntartó eseti hozzájárulásával lehet felvenni. 

 

4. § Záró rendelkezések 

(1) A Felvételi szabályzatot, annak esetleges módosításait a Pápai Református Teológiai 

Akadémia Szenátusa határozattal fogadja el és lépteti hatályba. 

(2) Rendelkezéseit az aktuális oktatási évre történő jelentkezés és felvétel során kell 

alkalmazni. 

(3) Jelen szabályzatot az Akadémia Szenátusa a 2015. december 15-i ülésén hozott 4. sz. 

határozatával fogadta el és léptette hatályba. 

 

 

 

Pápa, 2015. december 15. 

 

 

 

Dr. Vladár Gábor  

                 rektor 
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1. Melléklet 

A katechéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési szak alkalmassági vizsgája 

 

Felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság és motivációs beszélgetés keretében 

megállapított beszédalkalmasság. A motivációs beszélgetés kitér a következőkre: a jelentkező 

a) református egyházi kötődése, gyülekezeti kapcsolatai, b) egyházismerete, c) református 

hitvallásos elkötelezettsége, d) a választott hivatás iránti elkötelezettsége, e) szóbeli 

kifejezőkészsége, f) pályaalkalmassága.  

Az alkalmassági vizsgán a jelentkező alkalmas, vagy nem alkalmas minősítést kaphat. 

Az egészségügyi alkalmasság igazolása: 

a háziorvos által kitöltött és a jelentkező által aláírt egészségügyi alkalmassági lap, melyet a 

jelentkezőnek a motivációs beszélgetésre kell magával hoznia.  

Külön kérelemre mentesül az alkalmassági vizsgálat alól az a jelentkező, 

    a) aki igazoltan pedagógus munkakörben dolgozik a közoktatásban 

    b) aki a jelentkezés évében azonos típusú alkalmassági vizsgát tett és ezt igazolja. 

A katechéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési szakra jelentkezőknek ének-zenei, 

beszédalkalmassági, testi és egészségi vizsgát kell tenniük.  

 

Az alkalmassági vizsga követelményei 

 

1. Az ének-zenei alkalmassági vizsga 

Célja: Annak megállapítása, hogy a jelentkező alkalmas-e a katechéta pálya gyakorlásához 

szükséges zenei ismeretek elsajátítására. 

Feladat: 5 gyülekezeti ének (Református énekeskönyv) egy versszakkal történő eléneklése 

kívülről 

Az elbírálás alapvető szempontja, hogy a jelentkező rendelkezzék az ének-zenei tevékenység 

vezetéséhez, tanításához nélkülözhetetlen zenei hallással, egészséges énekhanggal és 

megfelelő hangterjedelemmel. 

 

2. A beszédalkalmassági vizsga 

Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkezőt beszédállapota alkalmassá teszi-e a katechéta 

pályára. 

Feladat: 10–15 soros nyomtatott bibliai szöveg felolvasása, szükség szerint a szöveg 

visszamondása, illetve a szóbeli szövegalkotó képesség felmérése kötetlen beszélgetés 

keretében. 

Az elbírálás szempontjai: 

    Vannak-e a jelentkezőnek hangképzési zavarai (pöszeség, raccsolás, selypítés, orrhangzós 

beszéd,  

a magánhangzók igen zárt képzése, egyéb beszédhangképzési hibák). 

    A jelentkező beszédritmusában észlelhetők-e súlyos zavarok (dadogás, értelemzavaró 

hadarás, stb). 

    A felolvasás mennyire értelmes, követhető, kifejező. 

   (A tájnyelvi ejtés nem beszédhiba, tehát nem kizáró ok.) 

Kizáró okok: a beszéd megértését akadályozó rendellenességek. 

 

3. A testi- egészségi alkalmassági vizsga 

Célja: Annak megállapítása, hogy a jelentkező rendelkezik-e azokkal az alapvető motoros 

(testi) képességekkel, és egészségi állapottal, amelyek feltételei a katechéta pálya 

gyakorlásának. 
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Minden jelentkezőnek a háziorvosa által kiállított nyilatkozat másolatát kell csatolni arról, 

hogy krónikus, illetve fertőző betegségben nem szenved.  

A jelentkezőnek önmaga által tett nyilatkozatot is mellékelnie kell arról, hogy eltitkolt 

betegsége nincs 

Kizáró okok: diszlexia, diszgráfia, súlyos mentális, pszichés zavarok vagy testi alkalmasság 

hiánya. 
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2. Melléklet 

 

A teológia osztatlan képzési rendű szak (lelkipásztor szakirány) 

alkalmassági vizsgája 

 

Felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság és motivációs beszélgetés keretében 

megállapított beszédalkalmasság. A motivációs beszélgetés kitér a következőkre: a jelentkező 

a) református egyházi kötődése, gyülekezeti kapcsolatai, b) egyházismerete, c) református 

hitvallásos elkötelezettsége, d) a választott hivatás iránti elkötelezettsége, e) szóbeli 

kifejezőkészsége, f) pályaalkalmassága.  

Az alkalmassági vizsgán a jelentkező alkalmas, vagy nem alkalmas minősítést kaphat. 

Az egészségügyi alkalmasság igazolása: 

a háziorvos által kitöltött és a jelentkező által aláírt egészségügyi alkalmassági lap, melyet a 

jelentkezőnek a motivációs beszélgetésre kell magával hoznia.  

A teológia szakra jelentkezőknek hitvallási, beszédalkalmassági, kifejezőkészségi (írásbeli), 

ének-zenei és testi-egészségi vizsgát kell tenniük.  

 

Az alkalmassági vizsga követelményei 

 

1. Hitvallási alkalmassági (és egyben kifejezőkészségi) vizsga 

Célja: A református hitelvek és a választott hivatás iránti elkötelezettség vizsgálata. 

Feladat: A vizsga során megadott, közismert ó- és újszövetségi történet egyikének elbeszélése 

(írásban) egy választott korosztály számára (Biblia használata nélkül). 

A Heidelbergi Káténak a vizsga során megadott egyik kérdés-feleltének értelmezése esszé 

formájában (Biblia használata lehetséges). 

Az elbírálás alapvető szempontja, hogy a jelentkező ismerje és elfogadja a református 

hitelveket, ill. rendelkezzék a pályához elvárható szövegalkotási készséggel, megfelelő 

szókincshasználattal, nyelvhelyességi, helyesírási ismeretekkel. 

 

2. A beszédalkalmassági vizsga 

Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkezőt beszédállapota alkalmassá teszi-e a teológus 

(lelkipásztori) pályára. 

Feladat: 10–15 soros nyomtatott bibliai szöveg felolvasása, szükség szerint a szöveg 

visszamondása, illetve a szóbeli szövegalkotó képesség felmérése kötetlen beszélgetés 

keretében. 

Az elbírálás szempontjai: 

    Vannak-e a jelentkezőnek hangképzési zavarai (pöszeség, raccsolás, selypítés, orrhangzós 

beszéd,  

a magánhangzók igen zárt képzése, egyéb beszédhangképzési hibák). 

    A jelentkező beszédritmusában észlelhetők-e súlyos zavarok (dadogás, értelemzavaró 

hadarás, stb). 

    A felolvasás mennyire értelmes, követhető, kifejező. 

    (A tájnyelvi ejtés nem beszédhiba, tehát nem kizáró ok.) 

Kizáró okok: a beszéd megértését akadályozó rendellenességek. 

 

3. Az ének-zenei alkalmassági vizsga 

Célja: Annak megállapítása, hogy a jelentkező alkalmas-e a teológus pálya gyakorlásához 

szükséges zenei ismeretek elsajátítására. 

Feladat: 5 gyülekezeti ének (Református énekeskönyv) egy versszakkal történő eléneklése 

kívülről 
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Az elbírálás alapvető szempontja, hogy a jelentkező rendelkezzék az ének-zenei tevékenység 

vezetéséhez, tanításához nélkülözhetetlen zenei hallással, egészséges énekhanggal és 

megfelelő hangterjedelemmel. 

 

4. A testi- egészségi alkalmassági vizsga 

Célja: Annak megállapítása, hogy a jelentkező rendelkezik-e azokkal az alapvető motoros 

(testi) képességekkel, és egészségi állapottal, amelyek feltételei a teológus (lelkipásztori) 

pálya gyakorlásának. 

Minden jelentkezőnek a háziorvosa által kiállított nyilatkozat másolatát kell csatolni arról, 

hogy krónikus, illetve fertőző betegségben nem szenved.  

A jelentkezőnek önmaga által tett nyilatkozatot is mellékelnie kell arról, hogy eltitkolt 

betegsége nincs 

Kizáró okok: diszlexia, diszgráfia, súlyos mentális, pszichés zavarok vagy testi alkalmasság 

hiánya. 

 


