
 

A Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szupervízori Intézet története 

 

Az Intézetet 2004 őszén alapította a Dunamelléki Református Egyházkerület (DMREK) és a 

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara (KRE HTK), elsősorban a Magyaror-

szági Református Egyház, azon belül a DMREK lelkészek lelkigondozói és továbbképzésére, 

szupervíziójára, egyházi diakóniai intézményekben dolgozók továbbképzésére. Az Intézet 

szakmai felügyeletét a KRE HTK Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszéke vé-

gezte. 

Az alapítást megelőző időszakban tíz református lelkész végzett a Német Pasztorálpszicholó-

giai Társaság (DGfP) klinikai lelkigondozói képzésének továbbképző kurzusán (KSA), egyben 

felvételt nyertek a DGfP szupervízori képzésére. A képzést öt lelkész végezte el „pasztorálp-

szichológiai szupervízor” minősítéssel. Az Intézet munkáját a kezdeti időszaktól a képzés ok-

tatóiból alakult nemzetközi tanácsadó testület segítette, támogatta. 

Az Intézet 2005-2013 években Kecskeméten működött a KRE tulajdonában lévő épületben, 

egy tanári, tetőtéri lakásban. A képzéseket 10-15 fő befogadására alkalmas nagyobb szobában 

tartottuk, egy kisebb helységben hoztuk létre az Intézet szakkönyvtárát. Az első könyvado-

mányt németországi kollégáktól kaptuk, a későbbiekben Gyökössy Endre özvegye, Bandi bácsi 

tekintélyes könyvtárának egy részét felajánlotta számunkra. A könyvtár jelenleg is folyamato-

san bővül, a hazai és külföldi jelentősebb pasztorálpszichológiai könyvekkel, kiadványokkal. 

Az első lelkigondozói alapképzést (KSA) 2005 februárjában hirdettük meg a lelkészeknek, 

utána évenként indítottunk egy vagy két képzést. Az évek alatt felépült a képzési rendszer, alap-

ráépítő, szupervízor kurzusokkal. 2010-ben tudtuk elindítani az első lelkigondozói ráépítő to-

vábbképzést, a következő évben hét lelkész nyert felvételt az Intézet keretében meghirdetett 

szupervízori képzésre, hat lelkész végzett. A későbbiekben 2016-ban indult a második szuper-

vízori képzés, 2019-ben szintén hat lelkész kapott szupervízori elismerést A frissen elismert 

kollégák alkotják ma az Intézet szakmai szupervízori műhelyét. A lelkigondozói képzés mellett, 

hirdettünk lelkészeknek, lelkigondozói témákban kurzusokat, gyülekezeti tagoknak, család és 

beteglátogató képzéseket.2007-től kezdve folyamatosan együtt működtünk a Református Dia-

kóniai Felnőtt Továbbképzési Intézményével (REDIFI) több képzésünket is akkreditálták, me-

lyekre a felnőttképzés átalakulásáig (2018), folyamatosan volt igény az egyházi és szociális 

szférában. 

Az Intézet több szakmai napot, nemzetközi konferenciát szervezett, projektekben vett részt. 

Ezek közül kiemelkedik a Hollandiai Kontextuális Egyesülettel és Kolozsvári Protestáns Teo-

lógiai Intézettel közösen szervezett Kontextuális lelkigondozói képzés (2011-2012), mely hol-

land diakóniai segítséggel jött létre.  

2013 január 01-től az Intézet fenntartója a Magyarországi Református Egyház (MRE) volt az 

eredeti megbízatás, tevékenység nem változott. A szakmai felügyeletet továbbra is a KRE HTK 

Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszék látta el.  

Az Intézet elhelyezése ezután néhány évig húzódott, csak külső helyszíneken tudtunk képzése-

ket tartani. A végleges elhelyezésünk 2016 nyarán történt meg, Budapesten a Kálvin tér 8. alatt 

a Budapest- Észak Református Egyházmegye lakótömbjében a Református Házasság-és Csa-

ládsegítő Szolgálattal itt működtünk.  

Az Intézet 2016 októberében ünnepelte 10 éves jubileumát, erre az alkalomra „Közelebb az 

emberekhez” címmel könyvet adtunk ki (Hernád kiadó), mely tartalmazza részletesen az Intézet 

történetét, tanulmányokat, képzések záró dolgozatait.  



 Az Intézet munkáját 2005-2017 időszakban nemzetközi tanácsadó testület segítette, melynek 

tagjai neves, pasztorálpszichológiában elismert szaktekintélyek voltak: Helmut Weiß (Düssel-

dorf), Frank Kittelberger (München), Johanna Wittmann (Illingen), dr. Karl Heinz Ladenhauf 

(Graz), Jean Charles Kaiser (Strasbourg), dr. Sjaak Körver (Tilburg) 

Frank Kittelberger támogatásával kiadtuk német nyelven a Hernád kiadó gondozásában Gyö-

kössy Endre: Magunkról Magunknak c. könyvét (Über uns Für uns). Egy praxist segítő füzetet 

jelentettünk meg Frank Kittelberger-Kocsev Miklós: Élni a legvégsőkig, Hospice-kultúra és 

palliatív gondoskodás az idősek otthonában címmel (2009). 

Az Intézet 2017-ben összevonásra került a Magyarországi Református Egyház (MRE) határo-

zata szerint a Református Házasság-és Családsegítő Szolgálattal (HCSSZ). Napjainkban Gyö-

kössy Endre Lelkigondozói és Szupervízori Szolgálat néven folyttajuk munkánkat. Fő tevé-

kenységünk: egyéni, pár, család, lelkészek lelkigondozása, a gyülekezeti lelkészek, egyházi in-

tézményekben, missziókban szolgáló lelkészek, munkatársak szupervíziója, hívatásgondozása. 

Képzésekkel segítjük a Református Missziói Központ misszióinak munkatársait. 

A Gyökössy Intézet klinikai lelkigondozói képzése (KSA) szemléletében, gyakorlatában akk-

reditált formában elérhető a KRE HTK szakirányú szaklelkigondozói, lelkigondozói asszisz-

tens képzéseiben, valamint az SRTA pasztorálpszichológiai szakreferens képzésében. 
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