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Art. 1 

Általános rendelkezések 

Jelen szabályzat a legáció rendjét szabályozza, érvényessége pedig kiterjed a KPTI 

valamennyi hallgatójára felekezeti hovatartozástól függetlenül. A felekezeti sajátos-

ságokból eredő eltérő gyakorlatot a jelen szabályzat tartalmazza. 

Art. 2 Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (a továbbiakban: KPTI) az Erdélyi Reformá-

tus Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, a Magyar Unitá-

rius Egyház és a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház által fenntartott és ezen 

egyházak gyülekezeteinek szolgálatában álló nevelő, oktató és tudományművelő in-

tézmény, amelynek kiemelt feladata a református, unitárius és evangélikus-lutherá-

nus lelkészek képzése. 

Art. 3 A KPTI a lelkészképzés során is nagy hangsúlyt fektet az elméleti és a gyakorlati kép-

zés megfelelő arányaira. Ezért a lelkészi hivatásra készülő hallgatói számára előírja, 

hogy a KPTI ősi hagyományának megfelelően karácsony, húsvét és pünkösd ünne-

pén a fenntartó egyházak valamelyik gyülekezetében a KPTI ünnepi követeként meg-

jelenjenek, és szakmai gyakorlatként igehirdetési szolgálatot végezzenek. Ez a legá-

ció. 

Art. 4 A három "sátoros ünnep" alkalmával a KPTI diákjait igehirdetői szolgálatra küldi a 

gyülekezetekbe, amelyek a legátus anyagi támogatására gyűjtést rendeznek, és a le-

gátumot (= az összegyűlt adományokat) az ünnep végeztével a szolgálattevő hallga-

tónak átadták. 

Art. 5 A legáció jelentősége nem csupán abban áll, hogy a hallgatóknak gyakorlási lehető-

séget és anyagi támogatást biztosít. A legációk révén a hallgatók számos gyülekezetet 

és lelkészcsaládot megismernek, és saját gyülekezeti hagyományaiktól eltérő 

https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/3988
https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/3984
https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/3985
https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/3986
https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/3987
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szokásokkal találkozhatnak. Ugyanakkor a legátus a gyülekezetek figyelmét a Ko-

lozsvári Protestáns Teológiai Intézetre is ráirányítja, bennük a lelkészképzés ügyé-

nek fontosságát tudatosítja, a hallgatók személyes jelenléte révén pedig első kézből 

származó, hiteles képet kaphatnak a Teológiai Intézetben folyó nevelő, oktató és tu-

dományos munkáról, az egyetem szellemiségéről, hallgatóinak lelki és szakmai fel-

készültségéről. 

 

Art. 6 

A legáció egyházjogi vonatkozásai 

Legátus az a "Protestáns lelkészképzés" alapképzésen, illetve "Alkalmazott protes-

táns lelkészképzés" magiszterképzésen levő hallgató, akit a mintatantervben rögzí-

tettek szerint, az illetékes egyházkerület püspöke a KPTI kezdeményezésére az adott 

egyházi ünnep idejére ideiglenesen egyházi kisegítő szolgálatra kirendel. A legátus a 

kirendelés időtartamára és helyszínére / helyszíneire ideiglenes felhatalmazást kap 

istentiszteletek tartására, illetve az úrvacsora kiszolgáltatására. Alapképzésen a re-

formátus-evangélikus hallgatók II. évtől, az unitárius hallgatók I. év második félévé-

től mennek legációba. 

Art. 7 A KPTI hallgatójának a fenntartó egyházkerület püspöke a legációs lista jóváhagyá-

sával adja meg a felhatalmazást a legáció során végzett szolgálatokra. A felhatalma-

zás a kibocsátó istentiszteleten történő közzététellel lép érvénybe. Püspöki felhatal-

mazás nélkül legációba menni és ott igehirdetési szolgálatot végezni tilos. 

Art. 8 Annak a hallgatónak a felhatalmazását, akinek felkészültségét az ellenőrző tanár 

nem találta megfelelőnek, a rektor a legációs listából való törléssel visszavonja. 

Art. 9 A fenntartó egyházkerület püspöke írásban adja meg a hallgatónak az eseti felhatal-

mazást az úrvacsora sákramentumának kiszolgáltatására. 

Art. 10 Tekintettel arra, hogy a legációs szolgálat a KPTI curriculumában kötelező szakmai 

gyakorlatnak minősül, a legációs szolgálat elmulasztása tanulmányi mulasztás. A le-

gációs szolgálat lelkipásztorképzésben való nevelői szerepe miatt pedig a legációs 

szolgálat elmulasztása fegyelmi vétségnek minősül. 

Art. 11 A legáció ősi hagyományainak megfelelően a legátus az őt fogadó gyülekezettől 

anyagi támogatásban részesül, ilyenként tanulmányi ösztöndíjnak minősül. A legá-

tum összegét a fogadó gyülekezet állapítja meg. A legátum az egyháztagok önkéntes 

adománya, s mint ilyen adó- és járulékmentes. A legátum – a HÖK saját pénztárába 

befizetendő szolidaritási hozzájárulás kivételével (református hallgatók esetében) – 

teljes egészében a legátust illeti meg. 

https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/3989
https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/3990
https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/3991
https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/3992
https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/3995
https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/3996
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Art. 12 

A legáció tanulmányi jellege 

A legáció előírt tanulmányi kötelezettség, kötelező szakmai gyakorlatnak minősülő 

tárgy. A tárgy értékelése egyfokozatú aláírással történik ("teljesítette" / "nem teljesí-

tette"). Különösen indokolt esetben a rektor adhat felmentést e kötelezettség alól. 

Art. 13 A legáció szervezését és zavartalan rendjét a legáció felelős felügyeli. Református 

szakirányon a legáció felelős személy az ifjúsági lelkipásztor, unitárius szakirányon 

a gyakorlati teológia oktatója. 

Art. 14 Az legáció felelős feladata: 

1. összeállítja és frissíti legátust fogadó gyülekezetek (legációs helyek) aktuális 

listáját az egyházközségekből beérkezett igénybejelentések alapján; 

2. megszervezi a legációs választást és felügyeli a választás folyamatát; 

3. legációval kapcsolatos segítséget nyújt az érintett hallgatóknak; 

4. szervezi a legációval kapcsolatos adminisztratív teendőket; 

5. kiértékeli a legátusok szakmai gyakorlatának lelkészi véleményezését és je-

lentést tesz erről a Kari Tanácsnál; 

6. összeállítja a legációs iratcsomót (püspöki megbízólevél, ünnepi konceptus, 

kitöltendő értékelő űrlap); 

7. gondoskodik a legációval kapcsolatos iratok megőrzéséről; 

8. legációval kapcsolatos ügyekben a KPTI kapcsolattartó személye az egyház-

községek felé. 

 

Art. 15 

A legációs választás 

Az ifjúsági lelkipásztor a legációs listát minimum négy héttel az ünnep előtt a HÖK 

hirdetőjén kifüggeszti, illetve a helyben szokásos egyéb módokon közzéteszi. 

Art. 16 A legációs helyek közötti választás évfolyamonként történik, a magiszteri II. évfolya-

mától haladva az alapképzés I. évfolyamáig. Az ifjúsági elnök egy alkalommal jogo-

sult arra, hogy a névsor elején válasszon legációs helyet. 

Art. 17 A legációválasztás rövid áhítattal kezdődik. 

Art. 18 Az évfolyamokon belül a hallgatók, a karácsonyi legációra az azt megelőző éves ta-

nulmányi átlaguk, húsvét és pünkösd ünnepére az első félévi tanulmányi átlaguk 

alapján választanak legációs helyet. 

Art. 19 Azonos tanulmányi átlag esetén az ifjúsági lelkész sorshúzással dönt arról, hogy me-

lyik hallgató választ előbb. 

Art. 20 Az egyes évfolyamokon belül a hallgatók választási sorrendjét a Tanulmányi Titkár-

ság állítja össze. Az ifjúsági lelkipásztor a választás előtt minimum egy héttel a HÖK 

hirdetőjén kifüggeszti a választás sorrendjét. 

Art. 21 Hallgató név szerinti meghívására (speccintés / specificatio) nincs lehetőség. 

https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/3997
https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/3998
https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/3999
https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/4000
https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/4001
https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/4002
https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/4003
https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/4004
https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/4005
https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/4007
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Art. 22 A név szerinti meghívás csak akkor vehető figyelembe, ha azt a kikérő gyülekezet a 

választás előtt legalább egy héttel írásban bejelentette az ifjúsági lelkipásztornak. A 

kikérő gyülekezet neve mellett a legációs listán a kikérés tényét fel kell tüntetni. 

Art. 23 A hallgató tanulmányainak teljes ideje alatt egy gyülekezetbe csak egyszer mehet le-

gációba, kivéve ha hallgató a legációs választásban hátrasorolása miatt már csak 

olyan helyek között választhat, ahol korábban már teljesített legációs szolgálatot. 

Art. 24 A legációs választás után az ifjúsági lelkipásztor évfolyamonkénti bontásban írásbeli 

jegyzéket készít arról, hogy melyik hallgató melyik gyülekezetbe megy legációba (le-

gációs lista), és felterjeszti az illetékes egyházak püspöki hivatalaihoz. 

Art. 25 A hallgatók egymás között elcserélhetik a már elválasztott legációs helyeiket, de csak 

az ifjúsági lelkipásztor jóváhagyásával és az általa kijelölt időpontig. Általában min-

den választással kapcsolatos változtatás csak az ifjúsági lelkipásztor tudtával eszkö-

zölhető. 

 

Art. 26 

Felkészülés a legációra 

Minden legációs helyet választott hallgató köteles a választást követően három mun-

kanapon belül kapcsolatba lépni az általa választott gyülekezet lelkészével és megér-

deklődni szolgálatainak rendjét és számát. 

Art. 27 A hallgató köteles az ünnepre a gyülekezet lelkipásztora által megadott számú ige-

hirdetési szolgálatra méltó módon felkészülni. 

Art. 28 Az alapképzésen levő hallgatók kizárólag a jóváhagyott igehirdetésgyűjteményből 

választott és kívülről megtanult prédikációkkal szolgálhatnak. 

Art. 29 A hallgatók által legációs szolgálatra megjelölt igehirdetéseket a felelős tanárok 

hagyják jóvá. Miután a felelős tanár meggyőződött arról, hogy a hallgató a szükséges 

számú prédikációt megtanulta, a prédikációs jegyzéket aláírja, és azt a hallgatónak 

kiadja. 

Art. 30 A hallgató a prédikációs jegyzéket két példányban készíti el. A jegyzék egyik példá-

nyát a kibocsátó istentiszteleten a megbízólevél átvételekor átadja az ifjúsági lelki-

pásztornak, aki megőrzi azt a következő évig. A másik példányt a legátus láttamoz-

tatja még megérkezésekor a fogadó lelkipásztorral, aki a jegyzéket aláírja és bevezeti 

a legációs jelentésbe. A legátus csak a parókus lelkész engedélyével térhet el a prédi-

kációs jegyzékben megjelölt adatoktól. Az ilyen vonatkozású eltérést fogadó gyüle-

kezet lelkipásztora a jelentésben jelezni fogja. 

Art. 31 A magiszteri hallgatók saját maguk által írt prédikációkkal is mehetnek legációba, 

amennyiben azokat a felelős a szaktanárok jóváhagyták. A szabály alól csak a legáció 

felelős adhat felmentést. 

Art. 32 A legátusokat a KPTI ünnepi istentisztelet keretében bocsátja ki. Az istentiszteletet 

az ifjúsági lelkipásztor vezeti. 

https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/4009
https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/4010
https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/4011
https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/4012
https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/4013
https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/4014
https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/4015
https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/4016
https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/4017
https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/4018
https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/4019
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Art. 33 A kibocsátó istentiszteleten a legációba engedett hallgatók megjelenése kötelező. 

Amennyiben a hallgató a távolmaradására előzetesen nem kapott a rektortól enge-

délyt, illetve a távolmaradást utólag, de még az adott ünnep kezdete előtt nem tudja 

hitelt érdemlően megindokolni, nem mehet legációba. Jelen rendelkezés megszegése 

a hallgató részéről súlyos fegyelmi vétségnek minősül. 

Art. 34 Az igehirdetés után az ifjúsági lelkész a jelenlévők előtt ismerteti a püspök által jóvá-

hagyott legációs listát, és a felolvasással egyidejűleg ellenőrzi a legációba engedett 

hallgatók jelenlétét, átadja a legációs szolgálatra kiadott püspöki felhatalmazást. 

 

Art. 35 

A legátus kötelességei a gyülekezetben 

A legátus az őt fogadó gyülekezetben köteles illő magatartással és öltözettel megtisz-

telni a gyülekezetet és képviselni a KPTI-t, illetve alkalmazkodni a gyülekezet és az 

őt vendégül látó család(ok) életének és szokásainak rendjéhez. 

Art. 36 A legátus istentiszteleti szolgálata(i) kapcsán köteles 

1. megérkezésekor átadni a megbízó levelet, a prédikációs jegyzéket, az ünnepi 

konceptust és a jelentés űrlapját a fogadó gyülekezet lelkipásztorának; 

2. az istentisztelet menetével és az énekválasztással kapcsolatban kikérni a fo-

gadó lelkipásztor útmutatását és követni azokat; 

3. elvégezni a fogadó lelkész által kért igehirdetési, liturgusi és úrvacsorai sak-

ramentális szolgálatokat; 

4. a prédikációs jegyzékben feltüntetett és a KPTI által számon kért / ellenőrzött 

prédikációkat mondani; 

5. az igehirdetés szolgálatát mindenben a tőle telhető legjobb felkészültség mel-

lett és gondosan elvégezni. 

Art. 37 A legátus kísérő személy(ek) nélkül érkezik legációba. Bármely más személy csak 

előzetes bejelentés és a lelkipásztor általi jóváhagyás után kisérheti el legációba a 

hallgatót. 

Art. 38 A legátus a legáció ideje alatt nem mehet nyilvános szórakozó helyre. A gyülekezet 

családjainak meghívását csak a parókus lelkész hozzájárulásával fogadhatja el. 

Art. 39 A legátus sem az utazása alkalmával, sem a szolgálat helyén nem nyilatkozhat a KPTI 

vagy az egyház nevében. A kilencedik parancsolat értelmében kötelességének kell is-

mernie, hogy felebarátainak, Intézetének és egyházának tisztességét és jó hírnevét 

tőle telhetőleg megoltalmazza és előmozdítsa. 

https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/4020
https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/4021
https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/4022
https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/4023
https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/4024
https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/4025
https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/4026
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Art. 40 

A fogadó gyülekezet és a lelkész kötelességei 

A legátust fogadó gyülekezet köteles igény szerint a legátus számára térítésmentesen 

megfelelő szállást és étkezést biztosítani, és garantálni az istentiszteletekre való fel-

készülés és az éjszakai pihenés nyugalmát. 

Art. 41 A legátust fogadó gyülekezet lelkipásztora köteles kellő időben értesíteni a legátust 

szolgálatainak rendjéről és számáról. Amennyiben a legációs választás után a gyüle-

kezet visszamondja a legátusi szolgálatot, a gyülekezet lelkipásztora köteles azt leg-

alább 6 héttel a legációs szolgálat előtt jelezni az ifjúsági lelkipásztornak. 

Art. 42 A fogadó gyülekezet lelkipásztorának joga van ellenőrizni a legátus felkészültségét. 

Art. 43 A fogadó gyülekezet lelkipásztora a legátum(ok) összegét a legátusról szóló jelentés-

ben rögzíti és azt aláírásával, valamint a gyülekezet pecsétjével hitelesíti. 

Art. 44 A lelkipásztor köteles a legátusról szóló jelentésen a hallgató értékelésére vonatkozó 

részeket lelkiismeretesen kitölteni (hibákat, észrevételeket is közölve) és azt zárt bo-

rítékban a legátussal visszaküldve eljuttatni az ifjúsági lelkésznek. 

Art. 45 A gyülekezet lelkipásztora nem kérheti a legátust olyan feladat elvégzésére, amelyről 

előzőleg időben nem értesítette, illetve, amelyhez nem rendelkezik kellő felkészült-

séggel. 

 

Art. 46 

A legációt követő teendők 

A gyülekezetből való távozása után a református legátus köteles a diákpénztárba be-

fizetni a szolidaritási hozzájárulást. A szolidaritási hozzájárulás Karácsonykor és 

Húsvétkor a mindenkori legátum 10%-a, Pünkösdkor a legátum 5%-a. A hozzájáru-

lás megfizetésének pontos időpontját és rendjét a diákság pénzügyi felelőse hatá-

rozza meg. 

Art. 47 Amennyiben a hallgató a szolidaritási hozzájárulás befizetését a kiírt határidőt kö-

vető legtöbb öt munkanapig nem teljesíti, a következő három munkanapban a befi-

zetést késedelmi kamat megfizetése mellett pótolhatja. 

Art. 48 Amennyiben a hallgató nem teljesíti befizetési kötelezettségét, a következő legációs 

választáson a választási lista végén, az alapképzés II. évfolyama után választ. A hát-

rasorolt hallgatók közül a hallgatók a tartozásuk mértékének megfelelően választa-

nak, a legkisebb összegű tartozás felől a legnagyobb összegű tartozás felé haladva. 

Art. 49 Az ifjúsági lelkipásztor feladata kiértékelni a lelkipásztorok visszajelzéseit. A vissza-

jelzésekről a soron következő Kari Tanácsi ülésen jelentést tesz és esetleges intézke-

dések kezdeményezésére javaslatot tesz. 

Art. 50 Amennyiben a lelkész a jelentésben vagy más módon arról tájékoztatja a KPTI-t, 

hogy a legátus az igehirdetéssel kapcsolatban a lelkész útmutatásait nem követte, az 

igehirdetés szolgálatára nem volt kellően felkészülve, vagy magatartásával a 

https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/4027
https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/4028
https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/4029
https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/4030
https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/4031
https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/4032
https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/4033
https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/4034
https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/4035
https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/4036
https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/4037
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gyülekezet körében visszatetszést vagy botránkozást keltett, az ifjúsági lelkész a hall-

gató meghallgatása után jelentést tesz a Kari Tanácsnak. A további intézkedések (in-

tés, fegyelmi eljárás kezdeményezése stb.) mérlegelése és foganatosítása a Kari Ta-

nács hatásköre. 

Art. 51 Amennyiben a hallgató jelzi, hogy a fogadó gyülekezet, illetve annak lelkésze a legá-

cióval kapcsolatos előírásokat nem teljesítette, az adott legációs hellyel kapcsolatban 

a tájékozódás az ifjúsági lelkész, a szükséges intézkedés pedig a rektor feladata. 

Art. 52 Jelen szabályzatot a KPTI Szenátusa 2021. március 9-i ülésén megtárgyalta és jóvá-

hagyta. 

 
 

https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/4038
https://office.proteo.hu/hu/regulation-article/4039

