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7. SZ. FÜGGELÉK48 

 

A Legációválasztás Szabályai 

a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán 
 

1. Bevezető 

1.1 A KRE HTK és az MRE kereteibe tagozódott Egyházkerületek megállapodása értelmében 

az érintett, aktív státuszú hallgatóknak a meghatározott ünnepeken kötelessége ünnepi 

legációba menni. Ezen kötelezettség alól a hallgatóknak írásbeli kérelemre a Dékán adhat 

felmentést. A felmentést a hallgatók a választás előtt hét nappal kötelesek leadni a Dékáni 

Hivatalba. A szabályzat vonatkozik a megállapodásban érintett egyházkerületek 

gyülekezeteire és az oda tartozó hallgatókra. 

1.2 A más lelkészképző Intézményekből átvett teológus szakos hallgatók átminősítésükig 

mehetnek legációba, amennyiben marad legációs hely. Ők minden esetben a lelkész szakos 

hallgatók után, a lista végén szerepelnek.  

2. Előkészületek a gyülekezetek részéről 

2.1 A gyülekezeteknek a legációválasztás előtt legalább 10 nappal kell jelezni a HTK 

Tanulmányi Osztályára, hogy igényt tartanak legátusi szolgálatra. A meghívással együtt a 

gyülekezeteknek külön igényüket is jelezniük kell. A legátust kérő gyülekezet(ek) a HTK 

Tanulmányi Osztályának megadja a gyülekezet(ek) és a kapcsolattartó lelkész(ek) nevét és 

elérhetőségeit. A külön igény nem vonatkozhat a legációválasztás rangsorában szereplő 

szempontokra. 

2.2 A gyülekezeteknek módjuk van arra, hogy maguk által választott hallgatót hívjanak meg 

az ünnepi szolgálatra (kikérés). 

2.2.1 Kikérés formájában minden hallgató egy tanévben egyszer hívható meg, illetve a 

hallgató a tanulmányai során kikérés útján kétszer ugyanazon gyülekezetbe nem mehet. 

2.2.2 A külön meghívást a gyülekezet lelkészének a választás előtt 24 órával írásban jelezni 

kell a Tanulmányi Osztálynak. Csak az időben beérkezett kikérők elfogadhatók. 

2.2.3 A kikérés tényét a Tanulmányi Osztály rögzíti. 

3. A Legációválasztás menete 

3.1 A legációválasztásnak legkésőbb az ünnep előtti 20. napon meg kell történnie. A 

legációválasztás időpontját a Tanulmányi Osztály és a HÖK Elnök közös megegyezéssel 

jelöli ki. 

3.2 A legációválasztáson az 1.1 pontban megjelölt hallgatónak személyesen részt kell vennie. 

A távol maradást a HÖK Elnöknek írásos formában legkésőbb a választás előtti 5. napon 

jelezni kell, megjelölve az őt képviselő hallgatót.  A távol maradt, de nem képviselt hallgatók, 

a lista végére sorolandók. Ebben az esetben a HÖK Elnök választ helyettük.  
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3.3 A legációválasztást a Tanulmányi Osztály közreműködésével a HÖK Elnök vezeti, az 

adminisztrációs munkát pedig a HÖK Irodai Titkára végzi. 

3.4 A hallgatók rangsorban választanak legációs helyet. 

3.4.1 Az első választó a HÖK Elnök. 

3.4.2 A választást a legfelsőbb évfolyam kezdi, azután az azt követő, és így haladunk a 

legelső évfolyamig.  

3.4.3 Évfolyamon belül a jobb korrigált tanulmányi átlagot  elért hallgatónak van elsőbbsége. 

Korrigált tanulmányi átlag számolási képlete:  

Átlag x 
teljesített kreditek száma 

Felvett kreditek száma 

3.4.4 A fentiek alapján nem rangsorolható hallgatóknál ABC sorrend szerint történik a 

választás. 

3.5 Először a külön igényt bejelentett legációs helyek kerülnek választásra. A külön igényt 

bejelentett legációs helyre minden hallgató jelentkezhet, több jelentkező esetén a helyet a 

rangsorban előbb álló hallgató kapja meg.  

3.6 A hallgatók rangsor szerint, a következő szabályok betartásával választanak: 

3.6.1 A hallgató minden esetben választhat legációs helyet a saját egyházkerületéből. 

3.6.2 Ameddig van legációs hely a Dunamelléki Egyházkerületben, addig Dunamelléki 

Egyházkerületből származó hallgatók csak azok közül választhatnak.  

3.6.3 Egy tanéven belül a hallgatók kétszer nem mehetnek ugyanazon gyülekezetbe, illetve 

tanulmányaik során ugyanazon gyülekezetbe nem mehetnek azonos ünnepkörben, valamint a 

hallgatók nem mehetnek egy gyülekezetbe két alkalomnál többször.  

3.6.4 A választás mindaddig folyik, amíg van választó hallgató, illetve választható legációs 

hely. 

3.7. Ha egy hallgatónak nem jut legációs hely, akkor az ünnep előtti 10. napig kereshet 

magának fogadó gyülekezetet. 

4. Ünnep előtti teendők 

4.1 Ha a választás után marad legációs hely, ahová nem megy legátus, akkor a választást 

követő ötödik napig az érintett gyülekezeteket erről a Tanulmányi Osztály tájékoztatja. 

4.2 A libellust a HÖK Irodai Titkára készíti el, melyet a dékán aláírásával hitelesít.  

A libellust az 1. melléklet alapján kell elkészíteni.  

4.3 A legátusok kötelesek egy héten belül felvenni a kapcsolatot a választott gyülekezet 

lelkipásztorával, és részletes információt kérni a rájuk váró szolgálatokról és az odautazás 

körülményeiről. 

4.4 Közös megegyezés alapján a hallgatók egymás között cserélhetnek legációs helyet a 

választást követő ötödik napig. A cserét a Tanulmányi Osztálynak és az Irodai titkárnak 

jelenteni kell. 

4.5 A Gyakorlati Teológiai Tanszéknek kötelessége minden ünnep előtt legáció előkészítő 

alkalomról gondoskodni. 
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4.6 A Gyakorlati Teológiai Tanszék kötelessége ünnepenként legalább két teljes prédikációt a 

hallgatók rendelkezésére bocsátani. 

5. Ünnep utáni teendők 

5.1 A libellust a legátus húsvét és pünkösd ünnepét követő 5. munkanappal bezárólag, 

karácsony ünnepét követően január 15-ig köteles leadni a Tanulmányi Osztályon. A határidők 

elmulasztása késedelmi díjat von maga után. 

5.2 A legátum az a pénzösszeg, amellyel a gyülekezet(ek) támogatják a legátust. A legátus a 

legátumon felül útiköltséget is kaphat, amely az utazást fedezi. 

5.3 A legátum összegét az útiköltséggel együtt a lelkipásztor(ok)nak a libelluson fel kell 

tüntetni. 

5.4 A legátus köteles befizetni a Gazdasági Titkárnak a legátum tizedét annak határának 

kihirdetése utáni egy héten belül. A határidők elmulasztása esetén a hallgató hátrasorolásban 

részesül a következő legációválasztáson. Egy heti határidő késedelem esetén az évfolyam 

végére, azon felül pedig a lista végére. 

5.5 A legátumok befizetett tizedét és az ezen felül erre a célra felajánlott összegeket a kisebb 

legátumok kiegészítésére kell fordítani. 

5.5.1 Megállapítandó egy minimum legátum határ, amely alatt a legátumok kiegészítésére 

szolgáló teljes összegből minden ezen határ alatti fennmaradó legátum kiegyenlíthető – majd 

a minimum legátum határ megállapítása után kiegyenlítendő – erre a minimum határra. 

5.5.2 A legátumok kiegészítése után a legátum tizedekből fennmaradt összeget a következő 

ünnepen kell a kompenzátumokhoz hozzáadni. 

 


