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Célkitűzés 

Dolgozatomban a kórházi lelkigondozás1 nemzetközi és magyarországi történeti gyökereit 

felkutatva azt a napjainkban is zajló folyamatot kívántam vizsgálni, melynek révén az egyedi, 

amatőr lelkigondozó jellegű kezdeményezések kiterjedt mozgalommá majd más tudományágak 

által is elismert szakterületté válhatnak.  

A disszertáció legfontosabb célja elsősorban a jelenlegi helyzet feltérképezése, a kórházi 

lelkigondozás kulcsfogalmainak és intézményesültségi állapotának bemutatása a jelenlegi 

struktúrák átláthatósága és fejlődése, fejlesztése érdekében. Mivel a magyar lelkigondozás 

helyzetéről még nem készült átfogó felmérés, kutatásom önálló, új eredményekkel szolgálhat a 

lelkigondozói intézményrendszer működésének és szerveződésének bemutatása terén. Fontos 

gyakorlati haszna lehet mindennek, hogy a lelkigondozók el tudják helyezni magukat és 

intézményüket az országos ill. nemzetközi színtéren, felmérhetik növekedési, további 

intézményesülési lehetőségeik választható irányait és eszközeit. Reményeim szerint így 

munkám katalizálhatja is az általam vizsgált intézményesülési folyamatot azáltal, hogy 

áttekinthetőbbé, érthetőbbé és lemásolhatóvá teszi mindazon struktúrákat, melyekben ma a 

kórházi lelkigondozói szakmai tevékenység történik. Konkrét segítséget jelenthet a szakma 

képviselőinek a hasonlóan működő intézményekben dolgozó lelkigondozók szervezeti 

struktúrájának, munkaköri leírásainak, tevékenységi súlypontjainak és fejlesztési terveinek 

megismerése. A lelkigondozói paradigmák és kulcsfogalmak összefoglaló bemutatása egyrészt 

a szakma külső fórumokon történő bemutathatóságát és elfogadtatását szolgálja, valamint a 

lelkigondozóképzések szakanyagainak bővítését is lehetővé teszi.  

Remélhetőleg munkám ily módon nem csupán a jelenlegi helyzet feltérképezését és 

megismertetését szolgálja, de hozzá is járulhat a szakma további fejlődéséhez és 

presztízsnövekedéséhez. 

A kutatás fő kérdései 

A konkrét, elvégzett kutatásom célja az volt, hogy képet adjak a lelkigondozás mai helyzetéről, 

fő irányelveiről, jellemzőiről, feltérképezzem és megismerjem mindazon szakmai csoportokat, 

                                                           
1 1 A kórházi lelkigondozás az általános lelkigondozás leszűkítő fogalma. Dolgozatomban az egyszerűség és 
rövidség kedvéért – a téma egyértelműségére építve - a két kifejezést következetesen ekvivalens értelemben 
használom.  
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intézményeket, akik e szakterülettel foglalkoznak, s felmérjem, hogy az egyes lelkigondozói 

kezdeményezések mennyire viselik magukon az intézményesültség jegyeit.  

Ennek alapján a választott kutatói teammel együttműködésben az alábbi kutatási kérdéseket 

fogalmaztam meg: 

1. Kik és mely kórházakban végeznek ma Magyarországon kórházi lelkigondozást? 

1.b. Mi jellemzi a főbb kórházi lelkigondozói műhelyeket? 

2. Mik a magyarországi kórházi lelkigondozás szervezettségének és intézményesültségének 

főbb jellemzői?  

2.b. Mi jellemzi a kórházi lelkigondozás egyházi és az egészségügyi integráltságát 

Magyarországon? 

3. Melyek a magyarországi kórházi lelkigondozói szemlélet fő jegyei? 

4. Mi jellemzi a magyarországi kórházi lelkigondozók kapcsolatrendszerének felépítését?  

A kutatás felépítése, módszerek 

Mindezen kérdések megválaszolására elsősorban az érintett lelkigondozók észleléseit és 

tapasztalatait használtam kiindulópontnak, ez indokolta az alapvető adatok felvételén túl a 

kvantitatív internetes kapcsolathálózati felmérés valamint a kvalitatív féligstrukturált interjúk 

használatát illetve az ezen utóbbi eszközzel kapott eredmények IPA módszerrel történő 

feldolgozását. 

Az intézményesülés mérésére kidolgozott paraméterek alapján munkatársaimmal három szintű 

felmérést terveztünk. Kidolgoztunk két adatlapot, mely az alapvető adatok felvételét szolgálta 

egyéni illetve szervezeti szinten.  Az intézményi adatlapot lelkigondozói teamek, szolgálatok 

vezetőinek szántuk. A féligstrukturált, személyesen felvett interjú kérdéseit a kutatási 

alapkérdések négy alapvető attribútuma mentén a kutatási team együttműködésében négy 

alapvető témakörben dolgoztuk ki: intézményi beágyazottság, kapcsolatrendszer, lelkigondozói 

szemlélet és a kórházi lelkigondozó helyzete.  

Az internetes kapcsolathálózati felmérésben a résztvevő 54 lelkigondozó közötti kapcsolatot 

összesen négy szituációban vizsgáltuk a kérdezés előtti egy évre vonatkoztatva: ismeretség, 

tanácsadás, tanácskérés és jövőbeni tanácskérési szándék. 
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Eredmények 

A kutatási kérdések megválaszolása 

Az alábbiakban az eredetei kutatási kérdések mentém összegzem elvégzett munkámat. 

1. Kik és mely kórházakban végeznek ma Magyarországon kórházi lelkigondozást? 

A kórházi lelkigondozók számának meghatározása az alacsony fokú intézményesültség, a 

központi szervezettség és a magas fluktuáció miatt rendkívül nehéz. A 2015 tavaszán végzett 

felmérésem adatai alapján Magyarországon közel 100 katolikus, evangélikus és református 

kórházlelkész illetve lelkigondozó végzett kifejezetten lelkigondozói munkát az ország közel 

80 kórházában. Az általam fellelt 95 személy közül 50 fő a római katolikus, 2 fő a görög 

katolikus, 34 fő a református és 9 fő az evangélikus egyházhoz tartozónak vallotta magát.  

1.b. Mi jellemzi a főbb kórházi lelkigondozói műhelyeket? 

A lelkigondozók legjellemzőbb szolgálati módja az egy kórház - egy lelkigondozó felosztás, 

néhányan több kórház ellátásában is részt vesznek, kivételes esetekben egy egyházon belül több 

főt számláló vagy ökumenikus teamben dolgoznak. 

A több lelkigondozót foglalkoztató műhelyekre a magasabb fokú szervezettség, alacsonyabb 

kiégési veszélyeztetettség és kisebb fluktuáció jellemző. A műhelyek igen eltérő formákat 

mutatnak, megjelenik bennük a területi szintű ellátottsággal működő, szupervíziós 

együttműködésben működő rendszer illetve az egy kórházban együttműködő, kórházon belüli 

profilfelosztással működő kollegiális teammunka is. 

2. Mik a magyarországi kórházi lelkigondozás szervezettségének és intézményesültségének 

főbb jellemzői?  

A magyarországi kórházi lelkigondozásra néhány kivételtől eltekintve viszonylag alacsony 

szintű intézményesültség jellemző. A lelkigondozók általában elszigetelten, saját maguk által 

kidolgozott rendszerben dolgoznak, egyéni rátermettséggel és kreativitással pótolva a rendszer 

előkészítettségének hiányait. A lelkigondozás kórházon belüli működésének, 

kapcsolatrendszerének és lelkigondozási protokolljainak kidolgozása a lelkigondozó feladata, 

a külső ellenőrzés illetve minőségbiztosítás formális. Szakmai kamara, TEÁOR besorolás, 

egységes munkaköri leírások és sztenderdek hiányában a lelkigondozók szakmai tevékenysége 

megoszlik a szűkebb értelemben vett lelkigondozói feladatok ellátása és a hatékony 

működéshez szükséges rendszer kiépítése között. 
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 A mindezen tényezők ellenére végzett magas színvonalú szolgáltatás elérése által megkívánt 

erőfeszítések a kiégés veszélyét hordozzák az érintettek számára. A lelkigondozók ezen 

veszélyeztetettséget felismerve főként egyéni úton keresik a szakmai kapcsolódás és 

továbbképzés lehetőségeit. 

2.b. Mi jellemzi a kórházi lelkigondozás egyházi és az egészségügyi integráltságát 

Magyarországon? 

A magyarországi kórházi lelkigondozás a klessmanni kategóriák (Klessmann 2002) által 

meghatározott köztes térben helyezkedik el az egyházi és kórházi integráltság között. A 

lelkigondozók felismerik ennek a helyzetnek az előnyeit és hátrányait: a viszonylagos 

függetlenség mint előny kedvező hatással van a cselekvési kompetenciák terének nagyságára, 

az alacsony fokú intézményi integráltság mint hátráltató tényező ugyanakkor frusztrációt okoz 

és megnehezíti a hatékony munkavégzést. 

A kórház szervezetében való alacsony mértékű integráltságra utaló jelek a szervezeti besorolás 

nehézségei, az objektív munkakörülmények (lelkigondozói szoba, íróasztal, munkaruházat etc.) 

esetlegessége, a TEÁOR besorolás, a munkaköri leírások és minőségellenőrzés hiánya, az 

egészségügyi személyzet részéről megélt elfogadottság személyes tényezőktől való erős 

függése. 

Az alapvetően gyülekezeti (protestáns) ill. egyházközségi (katolikus) felépítésű egyházi 

szervezetekben periférikus szolgálat a kórházi lelkigondozás. Gyakran megfigyelhető a 

kórházlelkészi beosztás hátterében a szakmai szempontok helyett a szükségmegoldások 

alkalmazása, akár financiális (a gyülekezet nem tudja eltartani a lelkészt) akár egyéb személyes 

szempontok (gyülekezeti munkára való alkalmatlanság) alapján, melyek nem kedveznek a 

kórházi lelkigondozás minőségi ellátottságának és egyházszervezeti integrálódásának. 

Megfigyelhető ugyanakkor a kórházi lelkigondozói szakmai szervezetek részéről egy 

elhivatottság és szakmai alkalmasság alapján történő kiválasztásra irányuló tendencia, mely az 

alkalmazás alapfeltételének tekinti a megfelelő szintű szakmai végzettséget és az olyan 

minőségbiztosítási faktorok fenntartását mint a folyamatos továbbképzés, esetmegbeszélések 

és az egyéni illetve csoportos szupervíziós alkalmak. 

3. Melyek a magyarországi kórházi lelkigondozói szemlélet fő jegyei? 

A kutatás eredményei szerint a magyarországi kórházi lelkigondozásban alapvetően a rogersi 

partnerközpontú nondirektív szemlélet az uralkodó. Ennek a lelkigondozók módszertani 
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megközelítésében is megjelenő jellemző jegyei a jelenlét, a nyitottság, a meghallgatás, az 

érzelmek mentén kísérés és a spiritualitás értelmezési háttérként és erőforrásként történő 

tapintatos használata. Fontos fogalmak még a lelkigondozók gyakorlatában a 

kompetenciahatárok és a keretek tartása, a lelki egészségvédelem, az esetmegbeszélés és a 

szupervízió illetve a szakmai kapcsolattartás. Ezen utóbbi három paraméter tekintetében a 

lelkigondozók rálátással bírnak a jelenlegi lehetőségek és az optimális betegellátás érdekében 

kívánatos protokoll szembeötlő különbségeire. 

4. Mi jellemzi a magyarországi kórházi lelkigondozók kapcsolatrendszerének felépítését?  

A kapcsolatrendszeri kötődések korábban jellemző felekezeti elkülönülés szerinti tagozódása 

mára az ismeretség szerinti meghatározottságnak adta át a helyét. Vágy szinten ugyanakkor 

érzékelhető a bizalom, a nyitottság az együttműködési lehetőségek bővítésére. Valamennyi 

egyházban, bár különböző mértékben, de érvényesül a centralizáció, a kapcsolatok eloszlása 

nem egyenletes, a központi szereplők pedig elsősorban magas presztízsű tekintélyszemélyek. 

A sok kisebb klikk ugyanakkor lehetőséget ad az alulról építkező, egyéni kapcsolati szintről 

kiinduló hálózatos fejlődésre. 

A vágy szinten megjelenő, együttműködésre való nyitottság ellenére a tanácsadás és 

tanácskérés lehetőségével való élés alacsony szintjének hátterében a lelkigondozói rendszer 

alacsony intézményesülési fokából adódó túlterhelődést feltételezhetjük. Mindehhez 

hozzájárul, hogy a magyarországi segítő szakmákban még mindig nem alakult ki a tanácskérés, 

együttműködés kultúrája, tovább él a „hős magányos farkas” mítosza. Ugyanakkor azokban a 

lelkigondozói körökben, ahol a vezetői döntéseknek köszönhetően kialakult a szupervízió ill. 

esetmegbeszélés kultúrája, érzékelhetően nő az egymásközti tanácskérések és ezzel 

párhuzamosan a tanácsadások száma.  

A felmérés eredményei megerősítették a szakmai  szervezetek és rendezvények valamint a 

szubszidiaritás elve alapján a hídszerepben lévő aktorok szerepét is az intézményesülés 

előmozdításában.  

A kutatás eredményeinek elemzése az analitikus kérdések tükrében 

Kutatásom a jelenlegi helyzet bemutatását elsősorban a lelkigondozók szubjektív megélését 

fókuszba helyező, feltáró jellegű, túlnyomórészt kvalitatív jellegű vizsgálódás. Az elméleti 

megközelítésből az intézmény és az intézményesülés alapvető fogalmait kiemelve így csak a 

kutatás elvégzése után rajzolódott ki az az analitikus háttér, amely lehetőséget adott kutatásom 
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eredményeit elméleti keretbe illeszteni. A szociológiai fogalmakból levezetett objektív, 

analitikus elemzés így egyfajta összefoglalásnak tekinthető, az egyének szubjektív 

intézményesülés-érzéseinek objektív keretezése, a kvalitatív vizsgálatok leképezése lehet. 

A kutatás eredményeinek utólagos elemzése az alapfogalmakból származtatott markerek és az 

ezek meglétére vonatkozó analitikus kérdések tükrében korlátozott érvényességgel ugyan, de 

rámutathat a kórházi lelkigondozás jelenlegi intézményesültségi állapotának helyzetére és az 

intézményesülés hiányosságaira, valamint hozzájárulhat a jövőbeni fejlődési irányok 

meghatározásához. 

 

Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy a többségében egyedül dolgozó lelkigondozók körében 

még igen kevéssé differenciált hierarchia és munkamegosztás figyelhető meg. A kórházi 

lelkigondozás meghatározó normái és alapértékei a Rogers személyközpontú elméletéből 

levezethető jelenlét, nyitottság, meghallgatás és érzelemfókuszú kísérés - spirituális háttérben 

értelmezve. A feladatvégzés leírt szabályait általában a lelkigondozók saját maguk határozzák 

meg. A külső ellenőrzőrendszer nagyban formális, a munkaterület sajátosságaiból adódóan az 

objektív teljesítménymérés egyébként is nehezen kivitelezhető. A lelkigondozók belső 

motivációja és normakövetése magas szintű, a lelkigondozói elméleti és gyakorlati 

tudáskészlete által meghatározott. A csoportosan dolgozó lelkigondozók esetében a vezető 

gyakorolja az ellenőrző funkciókat. Az intézményesüléshez szükséges, dolgozatom elméleti 

részében bemutatott történeti fejlődés, a hagyományok rendszerezése és az azokból 

kikristályosodó gyakorlat tetten érhető a lelkigondozói szakirodalomban és a lelkigondozást 

végző szakemberek erre épülő gyakorlatában. A lelkigondozás tudományos hátterének és 

objektiválódó szakmaiságának bizonyítékai az egyre inkább hozzáférhető szakmai kiadványok.  

Az egységes szabályozás hiányában egyelőre nincsenek a feladatvégzésnek objektív garanciái 

sem az elvárt szakképzettség, sem a szakmai standardek tekintetében. A szabályozás hiányának 

ellenére a lelkigondozók túlnyomó többsége rendelkezik valamilyen szakképzettséggel. A 

lelkigondozók működésének legitimitását nehezíti, hogy az egyházi és kórházi rendszerekbe 

történő integráltság alacsony szintű és erősen személyfüggő. A TEÁOR besorolás és a kórházi 

lelkigondozás rendeletszintű szabályozásának hiánya miatt nincsenek meg azon jogi struktúrák, 

melyek intézményi szintű védelmet biztosítanának az érintetteknek. A dolgozatban bemutatott 

kapcsolathálózati kutatás eredményei alapján szinte minden kórházi lelkigondozó tartozik 

valamilyen szakmai közösséghez. A lelkigondozók hálózati együttműködése még kevéssé 

fejlett, de szándék szinten felekezetek feletti nyitottság figyelhető meg a szorosabb szakmai 
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kapcsolódás kérdéseiben. Kutatási eredményeim alapján megfigyelhető, hogy a közös érték és 

normarendszer, a lelkigondozás fő súlypontjai és az alapvetően alkalmazott módszerek 

tekintetében egységesnek tekinthető a magyarországi kórházi lelkigondozás, ugyanakkor mind 

szervezeti felépítési, mind módszertani tekintetben megfigyelhetőek egyedi különbségek.  

Kitekintés 

A fenti kérdések és az azokra adott válaszok (illetve a válaszok hiánya) alapján a következőkben 

körvonalazom a kórházi lelkigondozás magyarországi továbbfejlődésének egy lehetséges 

irányát: 

Az intézményesülés további erősödése hozzájárulhat a lelkigondozói szakma és a feladatellátás 

megerősödéséhez. Ehhez szükséges további olyan műhelyek illetve osztályok létrejötte, ahol a 

lelkigondozók teammunkában együttműködve, meghatározott, szakmai differenciálásra épülő 

feladatmegosztás alapján tevékenykedhetnek. A lelkigondozás elismert szakmává válásához 

fontos lépés a TEÁOR szám alá sorolás, illetve az ebből következő minőségi szakmai 

standardek felállítása. Ehhez megalapozott hátteret nyújthat az a már jelen lévő írott és szóban 

megfogalmazott szakmai tudás, amely a lelkigondozás történeti fejlődése során 

kikristályosodott. Gyakorlati feltétele lehet ezen jogi struktúrák kialakulásának egy olyan 

jellegű szakmai érdekképviselet, amely a jelenleg formálódó felekezetek közötti 

interkonfesszionális szakmai hálózat központi szereplőinek egységes fellépése és összefogása 

nyomán jöhet létre. Az intézményi szintű szabályozás biztonságos alapot adhat a lelkigondozók 

intézményi szintű integrálódásának mind az egyházi, mind az egészségügyi szférában, 

ugyanakkor fontos, hogy az egyes szakmai műhelyek megőrizhessék egyedi sajátosságaikat és 

döntési jogkörüket.  

E pillanatban a kórházi lelkigondozás intézményesülésének területén talán még több a nyitott 

kérdés, mint a lezárt, megválaszolt, de az nagy biztonsággal kijelenthető, hogy maga az 

intézményesülési folyamat – mind a maga autonóm, belső logikája, mind pedig a külső és belső 

aktorok tevékenységeinek köszönhetően – jelenleg is zajlik. 

Reményeim szerint kutatásom nem csupán a jelenlegi struktúrák áttekinthetőbbé tételét 

szolgálta, hanem az eredményeknek az érintettekkel való megvitatása révén hozzá is járul az 

információáramlás és a szakmai tudásmegosztás csatornáinak fejlesztéséhez, s ezáltal a kórházi 

lelkigondozás intézményesülésének és elfogadottságának erősödéséhez. 
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Summary 

Starting with the investigation of the international and Hungarian historical roots of pastoral 

care, in this thesis my aim was to analyze the process via which the initially individual, amateur 

pastoral care initiatives can evolve into a broad movement and then an established professional 

field recognized by other disciplines. The most important goal of the dissertation is to map the 

current situation as well as to present the key concepts and the state of institutionalization of 

clinical pastoral care (CPC) in order to provide a more transparent view of the current structures 

and to support their future development. Since this is the first overarching survey of the state 

of clinical pastoral care in Hungary, my work carries new results in presenting the organization 

and operations of the institutional structures of clinical pastoral care services in Hungary.  

In order to reach the goals of my research the following research questions were defined: 

1. Who practices clinical pastoral care in Hungary today and in which hospitals? 

1.b What are the characteristics of the main clinical pastoral care workshops? 

2. What are the main characteristics of the organization and institutionalization of clinical 

pastoral care in Hungary? 

2.b What can be said on the ecclesiastical and health care integration of clinical pastoral care in 

Hungary? 

3. What are the main characteristics of the attitude of Hungarian clinical pastoral care? 

4. What are the characteristics of the networking of Hungarian clinical pastoral care 

professionals? 
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In formulating the answers to these questions both an internet-based  survey addressed to 

clinical pastoral care professionals was elaborated and qualitative, semi-structured interviews 

were carried on with a subset of them and then subsequently analyzed with the IPA method. 

Analysis of the results of this two-pillared research method the following answers can be given 

to the research questions phrased above: 

1. According to my data collected in 2015, the number of clinical pastoral care professionals is 

Hungary is close to 100, with 50 of them having roman Catholic, 2 greek Catholic, 34 protestant 

and 9 evangelic religious affiliation. They performed their services in 80 hospitals. 

1.b. The most typical organizational pattern found was the one CPC professional – one hospital 

setup. In exceptional cases some CPC professionals served more than one hospital and small – 

sometimes ecumenical – CPC teams working in a single hospital were also identified. In general 

it can be said that bigger (in terms of the number of professionals employed) CPC workshops 

show a higher degree of organization, lower risk of burnout and less fluctuation.  

2. With a few exceptions it can be stated that the level of institutionalization of CPC in Hungary 

is low. CPC professionals typically work alone, according to their own, individual system, 

making up for with creativity and talent what’s missing on the institutional side. External 

control and quality assurance of CPC are only symbolically present. There is no professional 

chamber, nor uniform work descriptions and standards for professionals. 

2.b. CPC in Hungary exists in the middle ground - as defined by the Klessmann – categories 

(Klessmann 2002) – between ecclesiastical and hospital integration. Professionals experience 

both the benefits and drawbacks of this setup: their relative independence allows for a greater 

space of acting, but the low level of institutional integration causes frustration and makes 

effective work more difficult. 

3. According to the results of my research, Roger’s, nondirective, partner-centric approach is 

the most prevalent in Hungarian CPC. Some representative characteristics of this approach 

appearing in CPC professional methodology are presence, openness, listening, person centered 

approach alongside emotions and the tactile use of spirituality as an interpretation background 

as well as a source of power. Other key concepts of CPC practice are: keeping competency 

boundaries and frameworks, mental health protection, case discussions, supervision and 

professional networking. 
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4. The originally present denominational separation of networking connections has been 

replaced by personal acquaintance – based networking among CPC professionals. Trust and 

openness towards further broadening cooperation can be sensed on the level of wishes among 

professionals. Centralization of CPC activities is present, to a varying degree, in all churches, 

distribution of connections is not homogenous, central actors are primarily persons with high 

prestige. Results of the survey underline the role of professional organizations and events as 

well as the role of bridging-actors on the basis of subsidiarity in the promotion of 

institutionalization. 

My research on presenting the current situation is primarily a qualitative analysis, focusing on 

the subjective lived experiences of CPC professionals. Key results emerging from this analysis 

show that the level of work-sharing among CPC professionals is low, the hierarchies are not 

complex. The decisive norms and values of CPC are presence, openness, listening and emotion-

focused, person-centered approach derived from Roger’s person-centered theory – interpreted 

in a spiritual background. Written, formal definition of work rules are typically done by the 

CPC professionals themselves. External control of their activities is mostly symbolic and, due 

to the characteristics of the field, objective performance measurement is hard to perform 

anyway. Internal motivation and norm-keeping of CPC professionals is high, defined by the 

theoretical and practical knowledge set of pastoral care. Historical development, the 

organization of traditions and the emerging practice stemming from these can be seen both in 

publications and in the practices of CPC professionals based on the literature. Evidences of the 

scientific background and emerging professionalism of CPC are the professional publications 

on the field that are gaining increasing publicity. Due to the lack of formal controls and 

regulations, currently there are no objective guarantees of CPC activities in terms of 

qualifications required and standards to be followed. In spite of the lack of such controls, 

however, most CPC professionals have some relevant qualification. Legitimacy of CPC work 

is hindered by the fact that level of integration of CPC to hospital organizational structures is 

highly dependent on the persons involved. There are no legal structures in place that would 

provide institution-level protection.  Based on the results of the network research presented in 

my dissertation, almost all CPC professionals have an affiliation to a professional community. 

Networking cooperation among CPC professionals is not yet developed, but the openness 

towards denominationally independent professional networking can be identified. My research 

results show that, based on the common values and norms, the key methods and focus points, 
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Hungarian clinical pastoral care can be considered uniform, however, individual differences in 

both methodological approach and organizational structures can be identified. 

In the final part of my dissertation I present a possible development path for CPC in Hungary. 

Strengthening of institutionalization can aid the strengthening of the CPC profession as well. 

To achieve this goal it is necessary to establish more workshops, departments where CPC 

professionals can work in teams, with well-defined professional differentiation – based 

workload distribution. Definition of professional standards is also necessary, that can be helped 

by the establishment of a professional representative body/organization. The presence of 

institution-level controls can provide a safe foundation of the integration of CPC into both the 

ecclesiastical and hospital spheres, although it is also important that professional workshops 

preserve their unique characteristics and individual decision – making powers. 

 

 


