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Kedves Kollegák!
Napjainkban virágkorát éli a felnőttképzés. Különböző szervezetek, 
cégek, erre a célra alapított felnőttképzési intézetek kínálják 
képzéseiket a piacon. Számos intenciója lehet annak, aki képzést 
kínál: törvényi kötelezettségnek való megfelelés, a saját profilhoz 
kompetens szakember képzése, a korábban megszerzett tudás 
elmélyítése. De nem egyértelmű sokszor az sem, hogy milyen 
szándékkal a háttérben vesznek részt az érdeklődők egy-egy 
továbbképzésen – az indokok itt is sokfélék lehetnek. Mindez igaz 
a lelkésztovábbképzésre is. Bár sokszor tűnik a hivatás és az abból 
fakadó bármilyen szolgálat speciálisnak, mégis számolni kell a másutt 
is tapasztalható jelenségekkel. De melyek is ezek? A teljesség igénye 
nélkül álljon itt néhány érv amellett, hogy miért is jó/miért is kell 
lelkésztovábbképzésre járni?! Első helyen a szakmai kompetenciákat 
kell hangsúlyozni, amely nem merülhet ki több évtizednyi rutin-
gyakorlatban. A jó szakmaiság mindig nyitott és érdeklődő az újabb 
és újabb ismeretek iránt. Ráadásul a lelkészi szolgálat esetében ez 
gyakran karöltve jár a spirituális/lelki elmélyüléssel is, hiszen a jó 
teológia az mindig az Isten-ember, ember-ember háromszögben 
mozog. Egy-egy szeminárium segítségül lehet abban, hogy a részt 
vevő új ismeretekre tegyen szert, ugyanakkor lelki feltöltekezést is 
magával vihet.

Másrészt a továbbképző kurzusok az eltelt egy évtized alatt azt 
a tapasztalatot mutatták, hogy jó időnként kilépni a megszokott 
élettérből, a szolgálat állandó kereteiből, s szolgatársi közösségben 
eltölteni néhány napot. Hiszen a lelkésztovábbképzés eredeti 
szándékai között nem csupán a törvényi kötelezettségnek való 
megfelelés, illetve megfeleltetés szerepel(t), amely a kreditpontok 
gyűjtögetésében konkretizálódik, hanem egy olyan szakmai 
platform/fórum kialakítása is, amely teret enged az egymás előtti 
őszinteségnek, a hivatásból adódó nehézségek megbeszélésének, a 
lelkiismereti, hitbeli kérdések megfogalmazásának is.

Így válhat a lelkésztovábbképzés a lelkészi szolgálat olyan helyévé 
és alkalmaivá, ahol a személyes igényből fakadó intenciók és a kívülről/
felülről érkező szakmai elvárások találkozhatnak. Ebben a reményben 
indítjuk útjára a 2013-as kurzusokat tartalmazó programfüzetünket, 
s invitálunk minden kollégánkat továbbképzéseinkre, szakmai 
együttlétünkre.

Debrecen, 2013. január

Dr. Fazakas Sándor 
/Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet 

vezetője/
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Lelkésztovábbképzés a Tiszántúli Református Egyházkerületben

Lelkipásztori családi hét

időpont: 2013. június 17–21.

Helyszín: Berekfürdő, Megbékélés Háza

tanóra: 0

szállás, étkezés: A helyszínen fizetendő.
 

a jelentkezési lapokat  közvetlenül   
a Megbékélés Házába kérjük küldeni!

Gyakorlati tudnivalók
akárcsak az elmúlt évben, kérjük az érdeklődőket, hogy 
éljenek az elektronikus ügyintézés adta lehetőség előnyével és 
a honlapon (www.lelkesztovabbkepzo.hu) regisztrálva, illetve 
bejelentkezve válasszanak tanfolyamot. 

A jelentkezés után a regisztrációs díj befizetésére csekket küldünk 
azoknak, akik nem a közvetlen banki átutalást választják. Az átutalást a 
jelentkezéstől számítva 21 napon belül kell megejteni névvel, címmel, 
választott képzés kódjával a következő számlaszámra: Tiszántúli 
Református Egyházkerület és Debreceni Református Kollégium 
(TREK és DRK) 11738008-20011428. A kurzusok leírását, illetve 
aktuális információkat (ajánlott irodalom, esetleges változások, 
kreditbeszámítási űrlapok stb.) közzétesszük honlapunkon. 
Kreditbeszámítási lehetőség: a honlapon található űrlapot és a 
hozzátartozó esetleges mellékleteket be kell küldeni a kerület szerint 
illetékes lelkésztovábbképzéssel foglalkozó intézményhez, mely 
továbbítja az Országos Továbbképzési Akkreditációs Tanács felé.  
Az OTKT döntéséről értesítést kapnak az illetékesek. Képzésről 
szóló beszámításhoz feltétlenül szükséges a képzésen való részvételről 
hivatalos igazolást mellékelni. (mintát lásd: a honlapon)

Mint a korábbi években, idén is lehetőség van a testvér-
egyházkerületek továbbképzési programjában való részvételre, a 
kreditpontok kölcsönösen beszámításra kerülnek. Anyagi hozzájárulás 
ebben az esetben a saját egyházkerület szervezésében meghirdetett 
kurzusok önrész feletti támogatásának mértékéig igényelhető. Más 
egyházkerület lelkészének részvétele esetén az önrész (regisztrációs 
díj) feletti költségek támogatását saját egyházkerületnél kell 
igényelni.

További információ a Lelkésztovábbképző Intézet munkatársainál 
(tovabbk@drk.hu).

A kurzusokra való jelentkezés határideje:  2013. március 15.
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Kód: 
lt’13.1.

450 éves a Heidelbergi Káté

előadók: DRHE oktatói és vendégelőadók 
– interdiszciplináris megközelítés

időpont: 2013. április 8–10.

Helyszín: Debrecen, DRHE

csoportlétszám: 20–25 fő

tanóra: 15 

regisztrációs díj: 12.000 Ft/fő

2013-ban a református egyházak a Heidelbergi Káté kiadásának 
450 éves jubileumát ünneplik. A református hit és tanítás alapvető 
igazságait összefoglaló katekizmus, amely egyházunk hivatalos 
hitvallása, időközben több mint 40 nyelvre került lefordításra, 
nemzedékeken keresztül meghatározta a hit és a kegyesség tartalmát, 
a keresztyén életvitel és felelősség összefüggését, az egyház rendjét és 
a világgal való kapcsolatát. 

A lelkésztovábbképző tanfolyam nemcsak emléket kíván állítani e 
jelentős egyháztörténeti eseménynek, hanem a következő kérdésekkel 
kíván foglalkozni: 

Mi a szerepe és hol van a helye az egyház életében ma a 
hitvallásnak? 
Mi a tartalma és teológiája a Káténak, illetve milyen hatást 
váltott ki egyházunkban? 
Mi a jelentősége a Heidelbergi Káténak az istentiszteleten, 
a tanításban, a lelkigondozásban és a további szolgálati 
területeken? 
Mi az oka annak, hogy a Káté használata és ismerete 
gyülekezeteinkben visszaszorult, és mi a feltétele 
annak, hogy a hitvallás újból elfoglalja méltó helyét 
egyházunkban? 

Az elméleti és gyakorlati/módszertani kérdések tisztázásán túl a 
továbbképző tanfolyam inspiráló és használható példákat is kíván 
nyújtani az istentisztelet, a tanítás, a hitbeli döntések terén a Káté 
használatához.

•

•

•

•

egyházunk krízise – mint lehetőség (4.)
Hogyan segíthetjük a gyülekezeti tagokat, hogy ismeretben, 

hitben, engedelmességben növekedjenek?
előadó: Püski Lajos  

(lelkipásztor – Debrecen-Nagyerdő)

időpont: 2013. szeptember 16–18.

Kód:  
lt’13.2.
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Lelkésztovábbképzés a Tiszántúli Református Egyházkerületben

ökoteológia a gyülekezetben

előadó: Dr. Kodácsy Tamás 
(egyetemi lelkész, tudományos 
munkatárs – KRE)

időpont: 2013. szeptember 23–25.

Helyszín: Beregdaróc, Hét Csillag 
Konferenciaközpont

Kód: 
 lt’13.3.

Helyszín: Berekfürdő, Megbékélés Háza

csoportlétszám: 15–20 fő

tanóra: 15 

regisztrációs díj: 12.000 Ft/fő

Egyházunk krízisét, mint missziói lehetőséget vizsgáljuk ebben 
az önálló egységekből álló sorozatban, melybe most is be lehet 
kapcsolódni. 

Az érdeklődéstől a hitben és szolgálatban való elköteleződésig vezető 
folyamat második részét, az ismeretben, hitben, engedelmességben 
való növekedést segítő lépéseket fogjuk most elemezni. Ebben 
a folyamatban jelen van a Szentlélek munkája, a másik ember 
felelőssége, mi most a magunk lehetőségeit és feladatait fogjuk átgondolni. 

Mit tegyünk amikor...
- fokozatosan kihal a régi vallási szocializáltságú, egyházias réteg?
- még nagyon vékony az újabban néhány évig hittanra jártak csapata?
- a most gyülekezetekbe érkezőknek nagyon hiányos a Biblia és egyházismerete?
Gyengeségeink egyik oka tagjaink ismeretben, hitben, 

engedelmességben való sok hiányossága. Az ilyen megalapozódás 
tudatos segítése, a hiányok pótlása a falusi és városi gyülekezetek 
szolgálatát, növekedését, jövőjét alapvetően meghatározza, vagyis 
kiemelt fontosságú része küldetésünknek. 

Szeretettel hívlak közös gondolkozásra, tapasztalat cserére, példák 
elemzésére, hogy bátrabb és áldásosabb lehessen szolgálatunk és 
gyülekezeteink erősödjenek.

tematika:
Hol tartanak tagjaink, mi magunk, és miért? 
Miért fontos az ismeret, hit és az engedelmesség?
A megalapozás bibliai modelljeinek tanulságai
Milyen következményei vannak a gyülekezeti taggá válásnak?
A változtatáshoz milyen eszközök állnak rendelkezésünkre?
Milyen módszerek segíthetnek?
Mi szükséges még a helyzet javulásához?

•
•
•
•
•
•
•
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csoportlétszám: 15–20 fő

tanóra: 15

regisztrációs díj: 12.000 Ft/fő

Egyházunk bázisa még mindig erőteljesen köthető a vidéki 
gyülekezetekhez. Az ezekben szolgáló lelkipásztorok időnként 
egzisztenciálisan érdekeltek a természetvédelemben, mert a teremtett 
világ, s az abból származó javak sok esetben befolyásolják egy-egy 
település anyagi helyzetét, az egyházfenntartók financiális hátterét, jó 
néhány esetben a lelkipásztorét is. 

A kurzus célja, hogy felvázolja az ökológia teológia alapvető 
keresztyén tanításait, kitekintést nyújtson az Európában futó 
projektekről és azokak itthoni alternatíváiról, segítséget nyújtson az 
ebből adódó lehetőségek közötti eligazodásban. 

Ugyanakkor célkitűzése az is, hogy olyan átfogó gyülekezeti 
öko-munkaterv megalkotását segítse, amely egyaránt hívja fel a 
gyülekezetek figyelmét a teremtésvédelemre, de egyben olyan 
lehetőséget kínál a vidéki gyülekezetekben szolgáló lelkipásztorok 
számára, amelyek akár anyagi segítséget is hordozhatnak magukban 
(pl. pályázatok, projektek). Ezen felül támpontokat kíván adni a te-
remtésvédelem megjelenítésére a gyermek- és ifjúsági munkában, 
vagy teremtés heti anyagot átbeszélve a liturgiában is. 

tematika:
A teremtésvédelem bibliai alapja
Dogmatikai és etikai konzekvenciák
Európai modellek és magyarországi alternatívák
Gyülekezeti munkatervek és a megvalósítás lehetőségei
Liturgiai és oktatási segítségnyújtás

•
•
•
•
•

előadó: Dr. Hodossy-Takács Előd  
(egyetemi docens – DRHE Bibliai 
Teológiai és Vallástörténeti Tanszék)

időpont: 2013. szeptember 30–október 2.

Helyszín: Debrecen, DRHE

csoportlétszám: 15–20 fő

tanóra: 15

regisztrációs díj: 12.000 Ft/fő

a bűn realitásától a kegyelem megtapasztalásáig 
A bűnbánati hét exegetikai és bibliai teológiai átgondolása Kód:  

lt’13.4.



�

Lelkésztovábbképzés a Tiszántúli Református Egyházkerületben

Számos gyülekezet életének máig meghatározó része a bűnbánati hét, 
ugyanakkor ezek a sorozatok sok igehirdetőt nehezen megoldható 
feladat elé állítanak. A szeminárium célja a segítségadás a bűnbánati 
heti felkészülésben, a kérdés bibliai teológiai, és lehetséges textusok 
exegetikai átgondolásán keresztül.  Hangsúlyozzuk: nem kész vázlatok 
lediktálását tervezzük, hanem textusok igényes feldolgozását. 

Fő témakörök:
(1) a bűn realitása; (2) a bűnös ember; (3) a bűnöket megbocsátó 

Isten; (4) az ember reménysége; (5) Krisztus váltságműve; (6) 
megmaradni a kegyelemben. Minden témakörhöz teológiai elemzés 
társul, majd a kiválasztott textusok magyarázata következik. 
Fontosabb kapcsolódó biblikateológiai kérdések: a bűn az Ó- és az 
Újszövetségben; az ókori ember és a bűnbánat (vallásfenomenológiai 
kérdések); Isten haragja; engesztelés és áldozat; szövetségi viszony 
Isten és ember között; Isten és jövendő; eszkhatológia és üdvösség. 

Kód: 
lt’13.5.

Hitre nevelés óvodás korban

előadók: Dr. Jakab-Szászi Andrea  
(katechetikai szakértő – RPI)
Fördős Kata  
(óvónő, hitoktató)

időpont: 2013. október 9–11.

Helyszín: Berekfürdő, Megbékélés Háza

csoportlétszám: 20 fő

tanóra: 15 

regisztrációs díj: 12.000 Ft/fő

A református egyházközségek katechézisének része az óvodások 
közötti szolgálat. Gyermek-istentiszteleteken, óvodai hittan 
foglalkozásokon egyaránt találkozhatunk velük. Melyek a korosztály 
tipikus és vélhető sajátosságai a hitre nevelés szempontjából? 
Milyen módszerek, segédanyagok használhatóak jól az óvodai 
foglalkozásokon? Milyen egyszerű ötleteket használhatunk fel a 
mindennapok során? A kurzus célja ezeket a kérdéseket felhasználva 
a lelkipásztor segítése az óvodások közötti szolgálatban elméleti 
ismeretek és gyakorlati ötletek segítségével.
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Házasság

előadók: Dr. Szarka Miklós 
(ny. lelkész, pár- és családterapeuta)
DRHE oktatói/interdiszciplináris

időpont: 2013. október 14–16.

Helyszín: Debrecen, DRHE

csoportlétszám: 15–20 fő

tanóra: 15 

regisztrációs díj: 12.000 Ft/fő

Kód: 
lt’13.6.

Napjainkban krízisét éli a házasság intézménye, ebből kifolyólag 
egyre kevesebben kérik Isten áldását, s az egyház/lelkész 
szolgálatát házasságuk megkötésekor közös életükre. Ezzel egy 
időben megjelennek olyan új együttélési alternatívák is, amelyek 
nem állnak meg a gyülekezet kapuja előtt. S míg az egyik oldalon 
a házasság értékének csökkenése tapasztalható, a másik oldalon 
számos olyan kezdeményezéssel lehet találkozni, amely terápiát, 
segítséget, tanácsadást kíván nyújtani azoknak, akik akár még csak 
a párkeresés fázisában vannak, akár a házasságon belüli krízist élik 
meg. A kurzus célja egyrészt az, hogy átfogó képet adjon a házasság 
keresztyén olvasatáról, impulzusokkal szolgáljon a házasságkötés 
megáldására készülő lelkipásztor számára, illetve kitekintést nyújtson 
a lehetséges egyházi/gyülekezeti preventív, lelkigondozói, pasztorális 
lehetőségekről.

Kód: 
lt’13.7.

érzelmek a teológiában és a lelkészi szolgálatban
(svájci-magyar továbbképzés lelkésznők számára)

előadók: Karin Baumgartner-Vetterli  
(lelkipásztor, Schaffhausen Sieblingen); 
Elke Rüegger-Haler  
(lelkipásztor, Zürich-Wipkingen); 
Dr. Bodó Sára  
(egyetemi docens, Debrecen); 
Dr. Csoma Judit  
(lelkipásztor, Berekfürdő)

időpont: 2013. november 4–7.

Helyszín: Berekfürdő, Megbékélés Háza

csoportlétszám: 20–25 fő

tanóra: 20 

regisztrációs díj: 12.000 Ft/fő
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A tanulmányi képzés kiemelt témája, annak a kérdésnek a körüljárása, 
hogy miként alakítanak bennünket a munkánkban érzéseink megélése 
vagy azok elfojtása? Hogyan és hol élhetjük meg autentikusan a 
hozzánk tartózó pozitívnak vagy/és negatívnak tartott érzéseinket? 
Mi a helyzet ma a lelkésznők lelki egészségével? Hogyan találjuk 
meg az egyensúlyt a “gondolkodom tehát vagyok” és az “érzelmeim 
vannak tehát vagyok” látszólagos feszültségében.

Milyen példákat találunk a Bibliában arra nézve, hogy az 
érzelemteljes megnyilvánulás közelebb hozza Istent és embert 
egymáshoz. Az egymással megbékélt különbözőségek megerősítenek 
/Az igaz érzelmek a teológiában megóvnak az érzelgősségtől.

A svájci és magyar előadók közös tanulmányi képzésre várják 
a magyarországi valamint erdélyi, felvidéki és kárpátaljai magyar 
református lelkésznőket. A találkozás célja, a különbözőségek elle-
nére megtalálni a teológiai azonosságokat, amelyek a mindennapos 
gyülekezeti szolgálatot megerősítik.

Megjegyzés: A képzés előadásai és csoportos megbeszélései alatt 
folyamatos tolmácsolás lesz.

A részletek iránt érdeklődni: (csomajuditmargit@gmail.com).

„aki titeket hallgat, engem hallgat…” (lk 10,16)
Lelkipásztori hivatás a bibliai-reformátori tisztségértelmezés  

és a gyakorlati megvalósulás között

előadó: Dr. Fazakas Sándor  
(egyetemi tanár – DRHE, Szociáletikai 
és Egyházszociológiai Tanszék)

időpont: 2013. november 11–13.

Helyszín: Beregdaróc, Hét Csillag Konferencia 
Központ

csoportlétszám: 15–20 fő

tanóra: 15

regisztrációs díj: 12.000 Ft/fő

Kód: 
lt’13.8.

Egyházmegyék kérésére egynapos, rövidített változatban, 
egyházmegyei tanulmányi nap keretében is megtartásra kerül, változó 
helyszínen (igény és egyeztetés szerint). Tanóra: 5.

Napjaink gyors társadalmi változásai nem hagyják érintetlenül az 
egyházi tisztségek és szolgálatok rendjét sem; ez különösen érinti a 
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lelkipásztori tisztséget is. Hogyan viszonyul egymáshoz az elmélet és 
a gyakorlat, a teológiai tisztségértelmezés és a tényleges tapasztalatok 
által alakított hivatáskép, ill. önértelmezés? Mi az, ami maradandó és 
mi az, ami változik? Számos kérdés tisztázatlansága nem kívánatos 
kommunikációs zavarokhoz, elbizonytalanodáshoz vezet. Egyrészt 
jogos az elvárás, és tapasztalat által visszaigazolt, hogy a lelkész 
szolgálatának fedezete az alapos teológiai felkészültség és a hiteles 
személyiség legyen, másrészt a lelkészt, mint embert, szintén nem 
kímélik magánéleti krízisek, szakmai elbizonytalanodás, kiégés, 
társadalmi és közegyházi elvárások? 

Hogyan feleljen meg az igényeknek és miként érinti mindez 
szolgálatának minőségét? Milyen összefüggés van a lelkész 
alkalmassága, illetve hitelessége, szolgálatának minősége és az 
egyház társadalmi megbecsültsége között? E kérdéskör teológiai, 
hivatásszociológiai és gyakorlati összefüggéseinek feltárására irányul a 
továbbképző szeminárium az interdiszciplinarítás jegyében, számolva 
a résztvevők saját tapasztalataival, meglátásaival.

tematika:
Bibliai és reformátori tisztségértelmezés
Változások a tisztségértelmezésben és a lelkészi szerepkörben 
A teológia szerepe a hivatásgyakorlásban 
A lelkész, mint vezető 
Lelkipásztori etika, stb.

•
•
•
•
•

előadók: Dani Eszter  
(missziói irodavezető – MRE Zsinati 
Hivatala)
Forgács István  
(független romaügyi szakértő)
Landauer Attila  
(országos cigánymissziós referens – MRE)

időpont: 2013. november 18–20.

Helyszín: Berekfürdő, Megbékélés Háza

csoportlétszám: 20 fő

tanóra: 15

regisztrációs díj: 12.000 Ft/fő

ciganisztika – cigánymisszió
Kód: 
lt’13.9.

A kurzus célja: új perspektíva és használható eszközök felkínálása 
a cigánymisszióban. A kurzus három különböző területen és 
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megközelítéssel nyújt ismereteket, illetve gyakorlati segítséget. 
Formája: előadások, beszélgetések és interaktív blokkok.

(1) Forgács István független romaügyi szakértő „Őszintén a 
cigányokról – a jelenkor legnagyobb társadalmi kihívása” címet viselő 
blokkjának fő témái a tisztánlátás és őszinte beszéd szükségessége, 
a magyarországi cigány közösségekkel kapcsolatos ledöntésre 
váró tabuk és megcáfolni szükséges tévhitek; a cigány közösségek 
„újrahasznosítható” és eddig rejtett belső erőforrásai; valamint az 
etnikai konfliktusok növekvő esélye és az azokra való felkészülés, 
továbbá ezek kezelésének lehetséges útjai.

(2) A kurzus Landauer Attila által tartott része rövid szociológiai és 
néprajzi áttekintés mellett alapszinten nyújt bevezetést a cigányság és a 
Kárpát-medencei keresztyén egyházak kapcsolatainak a tizenhatodik 
századtól terjedő történetébe. A történeti tapasztalatokból leszűrhető 
gyakorlati ismeretek átadásán túl e blokk céljai között szerepel annak a 
széles körben elterjedt mítosznak az eloszlatása is, mely szerint a hazai 
protestáns egyházak semmit nem tettek az elmúlt évszázadokban a 
cigány emberekért, a cigányság „felzárkóztatásáért”.

(3) Dani Eszter missziológiai blokkja az egyház missziói elhívását 
holisztikus, kontextuális értelmezésben mutatja be, ami egészen 
konkrét, gyakorlati kérdésekhez vezet: Mit jelent az evangéliumot 
hitelesen továbbadni a cigány közösségekben? Hogyan ismerhetjük 
meg a környezetünkben élő cigányok világát, miben gazdagít minket 
ez a megismerés? Hogyan kezdje a gyülekezet a cigányok közötti 
szolgálatot? Melyek azok a kihívások, amire érdemes felkészülni? 
Kitől kérhetünk segítséget? Jó példák bemutatása. 

egészségnevelés a lelkészi munka szolgálatában

előadók: Dr. Falus András  
(egyetemi tanár – Semmelweis Egyetem, 
Budapest)
Dr. Ferencz Árpád  
(adjunktus – DRHE Szociáletikai és 
Egyházszociológiai Tanszék)

időpont: 2013. december 2–4.

Helyszín: Debrecen, DRHE

csoportlétszám: 20–25 fő

tanóra: 15 

regisztrációs díj: 12.000 Ft/fő

Kód: 
lt’13.10.
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A kurzus a lelkigondozás során felvetődő biológiai, környezet-
tudatossági, étkezési, mozgással kapcsolatos, pszichológiai, 
szociológiai, egyházi kisközösségi kérdések szakszerű megközelí-
tésének elsajátítása által, s e kompetenciák lelkészi gyakorlatban való 
alkalmazhatóságával, valamint teológiai reflexiókkal kíván segítséget 
nyújtani a lelkipásztoroknak.

tematika:
Biológiai, genetikai és epigenetikai alapfogalmak az egészségről 
és életmódról
A böjt élettani szerepe – az egészséges táplálkozás és szokások 
Az egyházi mikrotársadalom (gyülekezetek) mentális/lelki/ 
egészségügyi állapota. Testi/ lelki egészség és a családok 
szociális helyzetének kapcsolata
Betegség és fájdalom. A beteg ember spiritualitása. Lelkész a 
betegágy mellett. Lehetőségek és határok.
Szenvedélybetegségek kialakulása, felismerése, kezelése, 
drogprevenció, lelki és orvosi támogatások lehetőségei 
Mentálhigiéné szerepe a személyiség fejlődésében. Az egyházi 
és családi közösség szerepe a prevencióban
A művészet (irodalom- és beszédkultúra, a képzőművészet 
és a zenepedagógia) a templomi közösségekben, és az ifjúsági 
munka során
A leggyakoribb bioetikai kérdések és keresztyén meg-
közelítésük
A szexuális nevelés biológiai, pszichológia, társadalmi 
vonatkozásban. A másság problematikája teológiai, biológiai és 
pszichológiai megközelítéssel
A segítő szolgálatot végző ember mentálhigiénéje; kiégéshez 
vezető okok, jelek felismerése, kivezető utak.

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

Jelentkezés és további információk:  
Dr. Fazakas Sándor 

4026 Debrecen, Kálvin tér 16.  
Tel/fax: 52/516-826;  

e-mail: fazakasne.zsuzsa@gmail.com; tovabbk@drk.hu. 
 

A programfüzet a jelentkezési lappal együtt letölthető 
 a Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet 

honlapjáról:  
www.lelkesztovabbkepzo.hu
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a református pedagógiai intézet képzései

Az OTKT 2013. januári ülésén előzetesen akkreditálta a Református 
Pedagógiai Intézet kurzusait. A kurzusokra az RPI-nél lehet 
jelentkezni, s azokat a Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző 
Intézet a honlapon (www.lelkesztovabbkepzo.hu) található 
beszámítási kérelem kitöltésével és az RPI által kiadott igazolás/
tanúsítvány eljuttatásával beszámítja.

az rpi a következő kurzusokat hirdeti meg:

Módszertan a katechézisben – 30 órás tanfolyam 
lelkészek, hitoktatók számára
„Katechetikai helyi tantervíró” képzés lelkipásztorok,  
hitoktatók részére – 15 óra  
+ tantervi véleményező kiegészítő képzés egyházmegyei 
katechetikai előadók részére – 5 óra
„Moduláris hit- és erkölcstan tanterv a középiskolában”  
20 órás tréning középiskolai vallástanárok részére
„Katechézis 2013. szeptember” 40 órás képzés 
lelkipásztorok, hitoktatók részére

Előadók (többek között):   
Dr. Jakab-Szászi Andrea 
(lelkipásztor, RPI katechetikai szakértő)
Cs. Szabó Sándor 
(angol és vallástanár, drámapedagógiai tréner)
Kustárné Almási Zsuzsanna 
(lelkipásztor, DRHE Felnőttképzési oktatás-szervező)
Miklya Luzsányi Mónika 
(író-szerkesztő, keresztyén gyermekkönyvek írója, tanító)

További információk, időpontok és jelentkezés az RPI munka-
társainál:

Dr. Jakab-Szászi Andrea (30/961-8674; szaszi.andrea@
reformatus.hu)
Majorné Tári Edit (30/961-8672; majorne.adit@reformatus.hu)

1.

2.

3.

4.



JELENTKEZÉSI LAP

 Jelentkezés 2013. március 15-ig!

 

 

 

 

 

Jelentkezés és további információk: 
DRHE, Dr. Fazakas Sándor, 4026 Debrecen, Kálvin tér 16. Tel/fax: 
52/516-826; e-mail: fazakasne.zsuzsa@gmail.com; tovabbk@drk.hu. 
A programfüzet a jelentkezési lappal együtt letölthető a Lelkész-
továbbképző Intézet honlapjáról: www.lelkesztovabbkepzo.hu 

részt kívánok venni az alábbi szemináriumon:  

Kód: 
Időpontja:
A program címe:

Kelt: ..................................... 
   .............................................. 
     aláírás
Több szemináriumra való jelentkezés esetén a nyomtatvány 
fénymásolható! Ilyen esetben szemináriumonként kérjük kitölteni!  
Jelentkezni lehet elektronikus formában is, a kitöltött  jelentke-
zési lap e-mailben való elküldésével vagy a honlapon történő 
regisztrálással.

Név:

Szül.hely, idő:

Anyja neve:

Lakcím:

Szolgálati hely:

Egyházmegye:

Telefon/fax:

E-mail cím:

A számlát a 
következő névre és 
címre kérem:

fizetés módja (a megfelelő aláhúzandó):    
            banki átutalással          postai (sárga) csekken





MeGrendelő szelVénY

Megrendelem az „Igazság és Élet” c. folyóiratot 

    ______________ példányban. 

Megrendelési időszak kezdete (pl.: 2013 év, I. negyedév):

    ________ év _____ negyedév

Kipostázott példányt kérek (a megfelelő aláhúzandó):  
                            igen / nem

Letölthető számot kérek (a megfelelő aláhúzandó):   
                igen / nem
Előfizetési díj egy évre (amely 4 számot tartalmaz): 
5.600 ft + 1.800 Ft postaköltség Magyarországon belül; 
Határon túliaknak utánvéttel postázzuk. (5.600 Ft + postaköltség 
vagy 25€ + postaköltség).
A www.lelkesztovabbkepzo.hu oldalról történő letöltés esetén nincs 
postaköltség). 

Megrendelő megnevezése:______________________________

____________________________________________________

postázási címe: 
Ország:   __________________________________

Irányító szám:  __________________________________

Város:   __________________________________

Utca, házszám: __________________________________

Számlakérő megnevezése (ha eltér):_____________________________

____________________________________________________
számlázási címe: 
Ország:   __________________________________

Irányító szám:  __________________________________

Város:   __________________________________

Utca, házszám: __________________________________

fizetés módja (a megfelelő aláhúzandó):    
            banki átutalással          postai (sárga) csekken

Megrendelhető: 
Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet, 4026 Debrecen, 

Kálvin tér 16. postai címen; +36-52/516-826 faxszámon, 
tovabbk@drk.hu e-mail címen vagy regisztráció után 

a www.lelkesztovabbkepzo.hu honlapon.



Az „Igazság és Élet” c. kiadvány a Vasady Béla, Révész Imre, 
Szabó Zoltán és Soós Béla által 1935-ben Debrecenben alapított, 
lelkipásztorok, vallástanárok, segédlelkészek és teológusok szolgálatra 
való készülését segítő folyóirat szellemi örökségét kívánja folytatni.

Tartalma: igetanulmányok ünnep és vasárnapi igehirdetésekhez, 
kazuális szolgálatokhoz, segédanyag gyermek és ifjúsági munkához, 
gyülekezetépítéshez valamint teológiai véleményformáláshoz aktuális 
egyházi és közéleti kérdésekben.

Az „Igazság és Élet” megrendelhető – már elektronikus 
változatban, online folyóiratként is!

 
további részletes információ  

a www.lelkesztovabbkepzo.hu honlapon, 
 e-mailen (tovabbk@drk.hu) vagy  

az 52/516-826 telefonszámon.

MeGrendelő szelVénY



SZABÁLYRENDELET

 a lelkésztovábbképzés egységes rendjére nézve, a Magyarországi 
református egyházban (Kivonat)

2.§. Elvi szempontok
(3) Aktív lelkipásztor részvétele a szervezett formában történő továbbképzésben 
szolgálati/hivatali kötelessége a 60. életév betöltéséig, a diploma megszerzésétől 
kezdődően aktív szolgálati jogviszony ideje alatt.
(4) A lelkészt megilleti évente 8 nap fizetett tanulmányi szabadság. Ebből 4 nap 
szervezett továbbképzés keretében teljesíthető. 
(5) A lelkész szervezett továbbképzés keretében 6 évenként min. 90 óra 
megszerzésére kötelezett. 
3.§. A továbbképzés formái
(1) A továbbképzés kötelezettségének a lelkész eleget tehet a következő tanfolyamok 
vagy programok által: 
1.1. a református egyház fenntartásában működő továbbképző intézet, illetve 
hittudományi kar/teológiai akadémia által szervezett tanfolyam. 
1.2. a Doktorok Kollégiuma teológiai jellegű szekcióinak munkájában való részvétel 
és előadás, a szekcióülés teljes ideje alatt. 
1.3. Az OTKT által előzetesen véleményezett vagy utólagosan elismert: 
- tudományos (hazai vagy nemzetközi) konferencián vagy szimpóziumon való 
részvétel. Értéke: tényleges nettó óraszám (előadás tartása esetén 30 p.). 
- egyházi és világi intézmények által meghirdetett és bizonyítvánnyal/tanúsítvánnyal 
záruló szakirányú továbbképzések, posztgraduális képzések;
1.4. Az OTKT által előzetesen véleményezett egyházmegyei tanulmányi napok a 
fenti beszámítási kritériumok szerint.
(2) Továbbképzési kötelezettségének a lelkész részben eleget tehet tudományos és 
előzetesen lektorált szaktanulmány publikálásával. Érétke: Publikációként 10 pont.
(3) Mentesül a továbbképzés kötelezettsége alól az a gyülekezeti lelkipásztor, 
aki teológiai doktori fokozatot (PhD) szerez és aktívan vesz részt (előadások, 
publikációk által) a Doktorok Kollégiuma munkájában;
(4) Egy ciklusra (6 év) mentesül a továbbképzés kötelezettsége alól
4.1. aki a szervezett teológiai doktori képzésben vesz részt és a képzés 
abszolutóriummal zárul, 
4.2. aki további felsőfokú képzésben diplomát, képesítést szerez és ezt a 
szakképesítését lelkészi munkájában közvetlenül hasznosítja, az OTKT 
véleményezése alapján
(5) Ideiglenesen mentesül a továbbképzés kötelezettsége alól a lelkész
5.1. a GYES vagy GYED ideje alatt. Amennyiben ez idő alatt mégis teljesíti 
továbbképzési kötelezettségét, a szüneteltetés időtartama beszámít a továbbképzés 
időszakába a megszerzett pontokkal együtt. További szakképesítés megszerzése az 
OTKT véleményezése alapján beszámítható.
5.2. a rendelkezési állomány ideje alatt. Szolgálatba lépés esetén a továbbképzés 
folytatni ill. újra el kell kezdeni.
5.3. külföldi egyházi szolgálat ideje alatt
5.4. külföldi ösztöndíjas tanulmányok ideje alatt (tanulmány beszámítható)
(6) Nem ismerhető el lelkésztovábbképzésként a további munkavállalásra, 
alkalmazásra tekintő vagy egyházi tisztség betöltéséhez szükséges képzés ill. 
szakképesítés (kivéve vallástanári diploma megszerzése gyülekezeti lelkész esetén). 
Továbbá nem kerülhetnek a továbbképzés rendjében beszámításra a felsőoktatási 
tanulmányok ideje alatt előírt és megszerzett kreditpontok. 
8.§. Számonkérés
(2) A továbbképző alkalmakon való részvétel számonkérését és nyilvántartását a 
püspöki hivatal végzi. A megszerzett tvb. pontokat a képzőhelyek/továbbképző 
intézetek által kiadott tanúsítványok alapján a hivatal rávezeti a lelkész törzskönyvi 
lapjára.
(3) A továbbképzés elmulasztása kötelezettségmulasztásnak minősül. A tovább- 
képzés beszámítását (pl. tisztségek vállalása, lelkészválasztás esetén) illetve a 
mulasztás szankcionálását a lelkészek jogállásáról szóló törvény szabályozza.
9.§. Vegyes rendelkezések
(1) Egy ciklus ideje alatt a tanulmányi kötelezettség nem váltható ki teljes egészében 
publikációk vagy beszámítás által. Legalább 1 tanfolyam elvégzése kötelező. 
(2) A továbbképzés ideiglenes szüneteltetését és annak indokát a lelkész előzetesen 
bejelenti a kerületileg illetékes, továbbképzésért közvetlenül felelős szervezőn/
intézeten keresztül egyházkerület püspöki hivatala felé vagy munkáltatóján keresztül 
az egyházi felettes szervnél. 
(3) A 6 éves továbbképzési ciklus 2011. január 1-től lép életbe.



Jelentkezés és további információk:  
Dr. Fazakas Sándor 

4026 Debrecen, Kálvin tér 16.  
Tel/fax: 52/516-826;  

e-mail: fazakasne.zsuzsa@gmail.com; tovabbk@drk.hu. 
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