Különbözeti képesítő vizsga szabályzata
a Magyarországi Evangélikus Egyházban történő hitoktatáshoz
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem (a továbbiakban: EHE) a Magyarországi Evangélikus
Egyház az egyházi szolgálat külön területeiről szóló 2005. évi V. törvényének (a továbbiakban:
MEE ESZ tv.) 14.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi szabályzatot hozza a
hitoktatásra felkészítő különbözeti képesítő vizsga (a továbbiakban: képesítő vizsga) szervezéséről:
1. § (1) Az evangélikus hitoktatásra felkészítő képesítő vizsgára az jelentkezhet, aki az MEE ESZ
tv. 14. § (2) bekezdésében meghatározott – hitoktatásra jogosító – oklevéllel rendelkezik, de
oklevelét nem az EHE-n szerezte.
(2) Nem kell képesítő vizsgát tennie az MEE által szervezett hitoktatásban való részvételhez annak,
aki lelkészi különbözeti vizsgát már tett.
2. § (1) Az EHE tartalmában eltérően a három különböző képesítő vizsgát szervez:
1. Valláspedagógiai képesítő vizsga: A református felsőoktatási intézményben szerzett hitéleti
oklevéllel rendelkezőknek.
2. Egyházismereti és valláspedagógiai különbözeti képesítő vizsga: A katolikus felsőoktatási
intézményben szerzett hitéleti oklevéllel rendelkezőknek.
3. Egyház-, és bibliaismereti, illetve valláspedagógiai képesítő vizsga: Az 1. és 2. pontba nem
sorolható egyházi felsőoktatási intézményben szerzett hitéleti oklevéllel rendelkezőknek.
(2) A képesítő vizsga tartalmi követelményét az 1. számú melléklet tartalmazza.
3. § (1) A vizsgát 3 tagú bizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság tagjai: a Biblikus, a
Rendszeres Teológiai és Történeti, valamint a Gyakorlati tanszékcsoportok egy-egy képviselője.
(2) A képesítő vizsgán nincsenek tételek, a vizsga a megadott szakirodalomból feltett kérdések és
beszélgetés alapján történik. A vizsga ideje a 2.§-ban meghatározott típusok szerint különbözően: a
Valláspedagógiai képesítő vizsga 20 perc, az Egyházismereti és valláspedagógiai képesítő vizsga 20
perc, az Egyház-, és bibliaismereti, illetve valláspedagógiai képesítő vizsga 2x20 perc.
(3) A vizsgáról jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a vizsgázó nevét és személyes adatait,
valamint a képesítő vizsga típusát a 2. §-ban foglaltak szerint és a vizsga eredményét a 4. §-ban
foglaltak szerint.
4. § (1) A képesítő vizsga „megfelelt” vagy „nem felelt meg” értékeléssel zárul. A „megfelelt”
értékelés esetén a vizsga sikeres letételéről az EHE tanúsítványt állít ki az 2. számú mellékletben
meghatározottak szerint.
(2) A tanúsítvány kizárólag az MEE által szervezett hitoktatásban való részvételre való
felkészültséget igazolja a jelölt hitéleti oklevelének megfelelő végzettségi szint szerint. Aki sikeres
különbözeti vizsgát tesz, a hitéleti oklevele alapján, az MEE ESZ tv. 14.§ (1) és (2) bekezdésekben
meghatározottak szerint vehet részt az evangélikus hitoktatásban.
5. § (1) A különbözeti képesítő vizsga díja 10 000 Ft, melyet a jelentkezéssel egyidejűleg kell az
EHE számlájára átutalni. A vizsgán csak az a jelentkező vehet részt, aki a vizsga díját befizette.
(2) A vizsga időpontját és a jelentkezési határidőt az MEE a saját terminusához igazítva hirdeti meg.
A jelen szabályzatot EHE Szenátusa a 7/2016. (III.18.) számú határozatával fogadta el.

1. számú melléklet a különbözeti képesítő vizsga szabályzatához
A különbözeti képesítő vizsga tartalmi követelménye típusok szerint
1. Valláspedagógiai különbözeti képesítő vizsga irodalma:
- a MEE hivatalos hittankönyvei, a hozzájuk tartozó tanári kézikönyvekkel
- a MEE énekeskönyve
2. Egyházismereti és valláspedagógiai különbözeti képesítő vizsga irodalma:
- Virág Jenő: Dr. Luther Márton önmagáról. Ordass Lajos Baráti Kör, Budapest, bármelyik
kiadás.
- Prőhle Károly (szerk. és ford.): Luther Márton négy hitvallása. Magyarországi Evangélikus
Egyház Sajtóosztálya, Budapest, bármelyik kiadás.
- a MEE hivatalos hittankönyvei, a hozzájuk tartozó tanári kézikönyvekkel
- a MEE énekeskönyve
- Kalevi Tamminen, Laulikki Vesa, Markku Pyysiäinen: Hogyan tanítsunk hittant? Luther Kiadó,
Budapest, 2001.
3. Egyház- és bibliaismereti, illetve valláspedagógiai különbözeti képesítő vizsga irodalma:
- Virág Jenő: Dr. Luther Márton önmagáról. Ordass Lajos Baráti Kör, Budapest, bármelyik
kiadás.
- Prőhle Károly (szerk. és ford.): Luther Márton négy hitvallása. Magyarországi Evangélikus
Egyház Sajtóosztálya, Budapest, bármelyik kiadás.
- Alister McGrath: Bevezetés a keresztény teológiába. Osiris kiadó, Budapest, 2002.
- Pecsuk Ottó (szerk.): Bibliaismereti kézikönyv. Kálvin kiadó, Budapest, 2008.
- a MEE hivatalos hittankönyvei, a hozzájuk tartozó tanári kézikönyvekkel
- a MEE énekeskönyve
- Kalevi Tamminen, Laulikki Vesa, Markku Pyysiäinen: Hogyan tanítsunk hittant? Luther Kiadó,
Budapest, 2001.
2. számú melléklet a különbözeti képesítő vizsga szabályzatához
Tanúsítvány formaszövege
Sorszám: (évente újrakezdődő sorszámmal)
TANÚSÍTVÁNY
Ezennel tanúsítjuk, hogy ... (név) (született ... születési név, …..születési hely és idő; édesanyja
születési neve:….) a(z)...(intézmény) által...(kibocsátás dátum) dátummal ... számon kiállított
oklevéllel igazolt ... végzettségi szintjére és ... szakképzettségére épülően a Magyarországi
Evangélikus Egyház az egyházi szolgálat külön területeiről szóló 2005. évi V. törvényének 14.§
(3) bekezdésében meghatározott különbözeti képesítő vizsgán részt vett és a vizsgán
megfelelt.
A tanúsítvány az egyházi és állami jogszabályok figyelembevételével, a végzettségi szint szerint
jogosít a Magyarországi Evangélikus Egyház által szervezett hitoktatásban való részvételre.
Keltezés, bélyegző, az EHE rektorának aláírása

Függelék a különbözeti képesítő vizsga szabályzatához
2018/19-ben az MEE hivatalos hittankönyvei: (a Luther Kiadó kiadványai, 2017-2018-as
kiadások)
1. osztály: Kodácsy-Simon Eszter, Lacknerné Puskás Sára: Kincsesláda
2. osztály: Kerényi Boróka, Zsugyel-Klenovics Katalin: Útravaló
3. osztály: Schaller Bernadett, Szigethyné Szenteczki Katalin: Iránytű
4. osztály: Csorbáné Farkas Zsófia Anna – Pethő-Udvardi Andrea: Vándorúton
5. osztály: Koczor Tamás, Sándor Éva, Sólyom Anikó: Szálljunk hajóra!
6. osztály: Isó Dorottya, Matus Klára Krisztina, Mesterházy Balázs: Vitorlát bonts!
7. osztály: Koczor Tamás, Kovács Áron: Hajónapló
8. osztály: Mesterházy Balázs, Sándor Éva, Sólyom Anikó: Víztükör.
9. osztály: Béres Tamás, Csepregi András, Kodácsy-Simon Eszter, Réz-Nagy Zoltán, Simon Z.
Attila: Keress!
10. osztály: Béres Tamás, Csepregi András, Kodácsy-Simon Eszter, Réz-Nagy Zoltán, Simon Z.
Attila: Láss!
11. osztály: Béres Tamás, Csepregi András, Kodácsy-Simon Eszter, Réz-Nagy Zoltán, Simon Z.
Attila: Szólj!
12. osztály: Béres Tamás, Csepregi András, Kodácsy-Simon Eszter, Réz-Nagy Zoltán, Simon Z.
Attila: Remélj!
A vizsga időpontja: 2019. augusztus 30. 12:00 óra
Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 12. (hétfő) /A jelentkezés postára adásának, vagy emailes
elküldésének határideje.

