MRE ZSINATI TANÁCS 2017. május 17. Dok.Zs.T.9.

ÍRÁSBELI ELŐTERJESZTÉS A
KÁNTOR ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK
REFORMÁTUS FELEKEZETI KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEINEK
MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN

Főtiszteletű Zsinati Elnökség!
Az MRE Zsinatának Felsőoktatási Tanácsadó Testülete nevében, a Károli Gáspár Református
Egyetem (KRE) Tanítóképző Főiskolai Karának kezdeményezésére ezúton terjesztem be a
kántor alapképzési (BA) szak módosított református képzési és kimeneti követelményeit (a
folytatásban: kkk) zsinati jóváhagyás céljára.
A kkk módosítását az tette szükségessé, hogy a szak állami akkreditációja során a KRE
Tanítóképző Főiskolai Kara feladatul kapta intézményi mintatantervének és a fenntartói kkknak az összehangolását. A módosítás ugyanakkor lehetőséget kínál arra is, hogy a
dokumentumot formai és tartalmi szempontból összhangba hozzuk a református kkk-knak a
Magyarországi Református Egyház felsőoktatásáról szóló 2014. évi V. törvény 18. § (4)
bekezdésében, a kkk jelenlegi változatának elfogadása után rögzített követelményeivel.
A tervezetet a szakot jelenleg működtető két felsőoktatási intézményünk, a KRE és a DRHE
illetékesei állították össze, azt megtárgyalta az MRE Zsinatának Felsőoktatási Tanácsadó
Testülete, és azt ellenszavazat nélkül, az itt előterjesztett formában és tartalommal a főtiszteletű
Zsinatnak elfogadásra ajánlja.
Tisztelettel kérem ezért a Főtiszteletű Elnökséget, hogy a dokumentumot elfogadására terjessze
az MRE Zsinata elé annak soron következő, 2017 tavaszára tervezett ülésén.

Testvéri köszöntéssel:
Debrecen, 2017. március 6.
…………………………….
Dr. Kustár Zoltán
az FTT elnöke
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KÁNTOR ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK
református felekezeti
képzési és kimeneti követelményei

1. Az alapképzési szak megnevezése:
Kántor – Chorister
2. Az alapképzési szak sajátos felekezeti megnevezése:
Református kántor – Reformed Chorister
3. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint:
alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) fokozat
4. A szakképzettség oklevélben szereplő (sajátos felekezeti) megjelölése:
- szakképzettség: kántor
- szakképzettség sajátos felekezeti megnevezése: református kántor
- a szakképzettség angol megnevezése: Chorister
- a szakképzettség sajátos felekezeti angol megnevezése: Reformed Chorister
5. Képzési terület: hitéleti
további képzési terület: művészeti
6. A szak jellege: egyházi alkalmazott szak
7. A képzési idő félévekben: 6 félév
8. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek minimális száma: 180 kredit
9. A belépés felekezeti kritériumai:
Református konfirmáció, református egyháztagság1, általános egyházi tájékozottság.
10. A belépés előtanulmányi kritériumai:
Érettségi, a zeneiskola 4. osztályának megfelelő zeneelméleti és billentyűs hangszeren
szerzett előképzettség.
11. Az alapképzési szak képzési célja:
A képzés célja olyan kántorok képzése, akik képesek az egyházzenei tevékenység színvonalas
ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében; felkészültek az
egyházzenéért felelős szolgálatra. A protestáns egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek
birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra és a
református identitás erősítésére.

Az RFtv. 17. § (4) bekezdésében rögzített feltételek teljesülése esetén a szakra – a fenntartó eseti döntése alapján
– más keresztyén felekezetben, de különösen is az Európai Protestáns Egyházak Közösségének (GEKE)
tagegyházai egyikében egyháztagsággal rendelkező jelentkező is felvehető.
1
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12. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A református kántor
a) tudása
- Ismeri és érti a szakterületéhez kapcsolódó egyházzenei, teológiai, ekléziasztikai,
himnológiai, liturgikai, pszichológiai, pedagógiai tudományok fogalomkészletét.
- Ismeri a Magyar Református Egyház történetét, hitvallásait, hagyományait, értékeit.
- Ismeri a keresztyén értékrend alapelveit.
- Ismeri a református gyülekezeti, gyermek- és ifjúsági énekeket és korálkönyveket.
- Ismeri a gyülekezeti énekkarok repertoárjának kialakításához szükséges gyűjteményeket.
- Ismeri a protestáns zeneirodalom alapműveit.
- Ismeri az orgona mint hangszer szerkezetét és történetét.
b) képességei
- Énektanításhoz megfelelő énekhanggal rendelkezik.
- Képes a kórusvezetéshez szükséges karvezető technika alkalmazására.
- Biztos hangszerkezeléssel képes a gyülekezeti ének vezetésére.
- Képes kottát olvasni, új műveket, énekeket elsajátítani.
- Képes a keresztyén egyházzene autentikus megszólaltatására.
- Képes a tanításához szükséges ismeretek alkalmazására.
- Képes a gyülekezetben élő különböző korosztályú csoportok zenei csoportként és
közösségként való vezetésére.
- Képes az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében.
c) attitűdje
- Elkötelezett egyháza iránt, képviseli tanításait, kész együttműködni egyházának
képviselőivel.
- Nyitott új zeneművek megismerésére, azok megtanulására és továbbadására.
- Munkája során az evangélium üzenetének átadására törekszik énekben, zenében,
közösségvezetésben.
- Felkészültsége alapján alkalmas tanulmányainak mesterszak keretében történő folytatására.
- Rendelkezik olyan személyes tulajdonságokkal és alapvető szakmai készségekkel, amelyek
a személyes felelősséget és egyéni döntéshozatalt is megkövetelő munkakörhöz
szükségesek.
d) autonómiája és felelőssége
- Munkáját minden körülmények között felelősen, egyházának törvényeit és etikai normáit
követve végzi.
- Szakmai fejlődésének tudatos és felelős irányítója.
13. Az alapképzés szakmai jellemzői
A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
Alapozó ismeretek: 30–50 kredit
pszichológia, pedagógia, teológia (bibliaismeret, egyház- és felekezetismeret,
hitvallásismeret, egyháztörténet, etika), ének és hangképzés, informatika
Szakmai törzsanyag: 75–95 kredit
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pedagógiai ismeretek, tantárgypedagógia
egyházi ének, gyermek- és ifjúsági ének,
gyülekezeti énektanítás
orgonaismeret, orgona, karvezetés,
zeneirodalom, zenetörténet,
szolfézs- és zeneelmélet,
teológia (liturgika, hymnológia, dogmatika), filozófia,
népének,
társadalmi ismeretek,
idegen nyelvi képzés
kutatószeminárium
Szakmai gyakorlat: 25–35 kredit
Differenciált szakmai ismeretek: 10–20 kredit
A hallgató az alábbi modulok közül köteles választani:
- második hangszer,
- zenekar/kamarazene,
- karvezetés,
- népzene,
- hangképzés,
- orgonarepertoár-ismeret.
Szabadon választható tárgyak: 9 kredit
Szakdolgozat: 10 kredit
14. A szak szakmai gyakorlatai:
a) Kántori gyakorlat: 20 kredit
b) Összefüggő (legalább 120 órás) külső szakmai gyakorlat: 10 kredit
15. A szak ismereteinek ellenőrzési rendszere:
Szigorlatok:
a) egyházzenei szigorlat,
b) teológiai szigorlat.
Záróvizsga:
a) a portfólió és védésének értékelése (érdemjegy: a két vizsgarész eredményének
átlaga),
b) a szakdolgozat és védésének értékelése (érdemjegy: a két vizsgarész eredményének
átlaga),
c) ének-, orgona és korálkönyv-ismeret (érdemjegy: a három vizsgarész eredményének
átlaga).
A záróvizsga érdemjegye: A záróvizsga a)–c) elemeire kapott osztályzat átlaga.
Gyakorlati kántorvizsga:
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Kántorizálás liturgikus keretben, vasárnap délelőtti istentisztelet teljes zenei
szolgálatának ellátása (orgonajáték, hangszeres énekvezetés, gyülekezeti énektanítás)
Az oklevél minősítése:
Az alábbi részterületek átlaga:
- szigorlatok átlageredménye,
- a záróvizsga érdemjegye,
- gyakorlati kántorvizsga érdemjegye.

16. Idegen nyelvi követelmények
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2),
komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.

17. A képzés szempontjából lényeges más rendelkezések
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyházi felsőoktatási intézményekre
vonatkozó külön rendelkezései, valamint a Magyarországi Református Egyház felsőoktatásáról
szóló 2014. évi V. törvény alapján a képzés tartalmát a Magyarországi Református Egyház
Zsinata határozza meg.
A szak és szakképzettség sajátos felekezeti megnevezése mellett az oklevélben fel kell tüntetni
az államilag kihirdetett kkk szerinti szak és szakképzettség megnevezést is.

A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A KÁNTOR ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI
KÖVETELMÉNYEINEK KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM (KRE) TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI
KARÁNAK KEZDEMÉNYEZÉSÉRE TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN (ZS.T. - 15/2017.05.17.)

1. A Magyarországi Református Egyház Zsinati Tanácsa megtárgyalta, és az írásbeli
előterjesztéssel egyezőleg elfogadja a KÁNTOR ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK református
felekezeti képzési és kimeneti követelményeit, és azokat 2017. szeptember 1. napjától
hatályba lépteti.
2. A képzési és kimeneti követelmények hatálya kiterjed az MRE felsőoktatási
intézményeinek kántor alapképzési szakra felvett mindazon hallgatóira, akik
tanulmányaikat 2017. szeptember 1-je után (a 2017/2018-as és az azt követő
tanévekben) kezdik meg.
Budapest, 2017. május 17.
Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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