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I. A szakok és szakirányok minőségértékelésének összegzése 
 
Teológia szak 
 

A tanév során a legjelentősebb tantervi változás volt az Ószövetségi bibliai teológia 
tanegység két szemeszterre bontása, amelyet a kötelező és ajánlott irodalom kiemelkedően 
nagy mennyisége tett indokolttá. Bevezetésre került a zárhelyi dolgozat írása (félévente 1) is. 
Mindez az anyag jobb elmélyítését segíti elő. Ebben az évben vették fel a hallgatók először az 
Ószövetségi konzultáció tanegységet, amelynek célja a szakzáróvizsgára készülő hallgatók 
felkészítése, az esetleg felmerülő problémák megbeszélése, az Ószövetségi írásmagyarázat 
szakvizsga szövegeinek gyakorlása (olvasás-fordítás, és a magyarázat kapcsán felmerülő 
kérdések megbeszélése). 
 
Újszövetségi tanszék 
 
Nagylétszámú kezdő görögös csoport indult, amelyben a bemeneti felkészültség mentén 
hamar kettészakadt a mezőny: ketten könnyen felvették a tempót és szép eredménnyel zárták, 
a többiek gyorsan lemaradtak, és mire feleszméltek, már nem tudták behozni a lemaradást. A 
másik görögös csoport a másoddiplomások előnyét mutatta ismét. A nagylétszámú 
írásmagyarázat kurzuson jól lehetett dolgozni, ezt az eredmények is mutatják. Némi 
lemorzsolódás azért itt is megvolt. A tematikus bibliaismeret most is jó eredményt mutatott, a 
retorika kurzus teljesítésénél viszont sokan pórul jártak. 
Görög oktatásban a hallgatók nem tudnak a kívánt tempóban haladni előre, ezért új módszert 
alkalmazott első ízben, melynek során a legfontosabb, legalapvetőbb ragozásokat minden 
órán kórusban a hallgatók felmondják, így legalább a névelő ragozása, a legegyszerűbb igeidő 
konjugálása már jól megy. Az új oktatási forma eredményessége még kérdéses. 
Újszövetségi exegézisen 4 hallgatóval I. Jn levelét értelmezték, exegetikai módszertan folyt 3 
hallgatóval, ezen kívül újszövetségi bevezetés, és biblica theologia került előadásra. 
Mindenütt érdeklődőek voltak a jelenlévők. Bibliaismeret tanegység sikeres teljesítése 
érdekében e félévben rendszeresen együtt olvasták az Újszövetséget, nemcsak a nehezebb 
leveleket, hanem ApCsel-t is. 
 
Egyháztörténeti tanszék 

 
A vizsgákra és szigorlatra való felkészültség az év első felében eddig nem látott 

színvonalat mutatott, nem volt egyetlen elégtelen eredmény sem. A vizsgán meg nem jelent 
hallgatók száma azonban még mindig aggasztó. A második félévben a kötelező tárgyak közül 
elégtelent egyetlen hallgató kapott, s a vizsgán való megjelenés is enyhe javulást mutatott. 
 
Dogmatika, etika tanszék 
 
Az év fontosabb eseményei és tanulságai: 
 

A tanszéken bekövetkezett személyi változásoknak köszönhetően a filozófia és 
eszmetörténeti tárgyak mellett a dogmatika bevezetésére, a különböző keresztyén és nem 
keresztyén nézetek ütköztetésére alkalmas kurzus nagy segítséget jelent; a kurzusok között 



több etika jelent meg, s örömmel vettük a középkori liturgikus és teológiai szövegolvasás 
lehetőségét.  

Örömmel tapasztaltuk, hogy a hallgatók lankadatlan érdeklődést tanúsítanak a 
szakfordítás iránt és szépen teljesítenek. Összességében a tanulmányi előmenetelről pozitívan 
nyilatkozhatunk, a hallgatók egyharmada kiválóan teljesít, újabb egyharmad tisztességgel 
eleget tesz a követelményeknek, és a maradék egyharmad pedig nehézségekkel küzd. 
 
Gyakorlati teológia tanszék 

 
A 2012-es év tanulói teljesítményei megfelelnek az átlagos képzési eredményeknek. 

Összességében elmondható, hogy a Tanszék tanegységei által támasztott elvárásokat 
teljesítették a hallgatók. Ebben a tanévben a megszokottól eltérően – a nyelvvizsga hiányból 
fakadóan – több VI. éves hallgató nem tudta időben befejezni a tanulmányait, ezért azok 
áthúzódnak – egyéni felkészítés, tanulmányi folyamatok csoportosítása alapján.  

Az előző évben kísérleti jelleggel bevezetésre került gyülekezeti gyakorlat azon 
hallgatók számára, akik a bevezető/alapozó képzési blokkot. Ez a folyamat – belső tantervi 
átszervezésből fakadóan - félbe maradt. Ennek hivatalos lezárása az érintettek felé megtörtént. 
 
Katechéta-lelkipásztori munkatárs szak 
 

A tanév második félévében a szakra jelentős számú hallgató nyert felvételt, ami az 
Intézmény összlétszámának tekintetében is jó eredménynek számít. A szak hallgatói az 
órákon aktívan részt vevő, érdeklődő csoportot képeztek, s a tanegységek teljesítésében 
összességében nagyon jó tanulmányi eredményeket értek el. 
 
II. Az oktatási és kutatási tevékenységről szóló két féléves beszámoló 
 
Teológus szak 
 
Ószövetségi tanszék 
 
2011/12, tavasz (Oktatók, meghirdetett tanegységek, az azokat felvett hallgatók száma, 
valamint szöveges értékelés) 
 
Balla Ibolya: 
 
Ószövetségi bevezetés 2 (B014a): 7 
Ószövetségi írásmagyarázat 1, módszertannal (B015): 6 
Ószövetségi írásmagyarázat 3 (B017): 8 
Ószövetségi bibliai teológia (B035): 1 
Ószövetségi kortörténet (B037): 5 
Tematikus ószövetségi bibliaismeret (B041): 4 
Ószövetségi konzultáció (B050): 1 
Ószövetségi exegézis (=B017), B281: 1 
Szakfordítás 2 (angol) (L112): 1 
Szakfordítás 3 (angol) (L113): 3 
Haladó szövegolvasás 2 (SO05): 2 
Haladó szövegolvasás 3 (Nehéz bibliai szakaszok) (SO06): 1 
 
Hamar Zoltán: 



 
Hebraicum szigorlat (B001): 5 
Hebraicum szigorlat (B001a): 2 
Héber nyelv 1 (B010a): 5 
Héber nyelv 2 (B011a): 8 
Héber nyelv 3 (B012): 2 
Bibliaismeret 1 (B030): 1 
Szociológia (É004): 4 
Informatikai alapismeretek (É009): 6 
Haladó szövegolvasás 1 (Biblián kívüli óhéber szövegek) (SO04): 1 
 

A szemeszterben az Ószövetségi kortörténet tanegység számonkérése – az előző félévi 
vallástörténethez hasonlóan – zárthelyi dolgozatok és félév végi kollokvium útján történt, ami 
megkönnyítette a nagy mennyiségű anyag elsajátítását. Specializáció keretében a diákoknak 
lehetőségük volt nehéz bibliai vagy a héber Biblián kívül eső (ez esetben Sirák könyvéből 
vett) szakaszok feldolgozására, ami egyrészt rendszeres konzultációt, másrészt a félév végén 
beadott fordítást, rövid bevezetéstani összegzést és magyarázatot jelentett. Az Ószövetségi 
írásmagyarázat 1 minden félévben meghirdetésre kerül, ebben a félévben mellette az 
Ószövetségi írásmagyarázat 3 szerepelt, amelynek anyaga a Törvényből, korai prófétákból 
vagy Írásokból vett szöveg.  

Ebben a félévben vették fel először az Ószövetségi konzultáció tanegységet, ami a 
szakzáróvizsgára készülő hallgatók felkészülését hivatott megkönnyíteni. Ez rendszeres 
konzultációkkal jár, ahol a szakoktató a hallgatókkal a szakzáróvizsga exegézis anyagának 
olvasását és fordítását gyakorolja, valamint segítséget nyújt a felmerülő problémák 
megoldásában. 
 
2012/13, ősz (Oktatók, meghirdetett tanegységek, az azokat felvett hallgatók száma, 
valamint szöveges értékelés) 
 
Balla Ibolya: 
 
Exegetikai alapdolgozat (A001): 2 (Dr. Vladár Gábor neve alatt is fut) 
Exegetikai alapdolgozat (A001a): 5 (Dr. Vladár Gábor neve alatt is fut) 
Ószövetségi bevezetés 1 (B013a): 7 
Ószövetségi írásmagyarázat 1, módszertannal (B015): 7 
Ószövetségi írásmagyarázat 2 (B016): 11 
Az ókori közel-kelet vallástörténete (B032): 7 
Ószövetségi bibliai teológia 1 (B035a): 6 
Ószövetségi kortörténet (B037): 1 
Tematikus ószövetségi bibliaismeret (B041): 2 
Szakfordítás 2 (angol) (L112): 5 
Haladó szövegolvasás 2 (SO05): 1 
Ószövetségi biblikus teológia (TEO012): 14 
Ószövetségi szeminárium (TEO110): 12 
 
Hamar Zoltán: 
 
Hebraicum szigorlat (B001a): 9 
Héber nyelv 1 (B010a): 6 
Héber nyelv 2 (B011a): 7 



Héber nyelv 3 (B012): 7 
Bibliaismeret 1 (B030): 8 
Szociológia (É004): 1 
Ószövetségi bibliaismeret (TEO001): 10 
Dolgozat (TEO112): 2 
 

A 2012/13-as tanév őszi félévétől kezdve az Ószövetségi bibliai teológia tanegység két 
féléves, ami megkönnyíti az anyag elsajátítását. A számonkérés módja – egy félévenkénti 
zárthelyi dolgozat és félév végi kollokvium – hozzájárult a jobb tanulmányi eredmények 
eléréséhez. A Simeon Kutatóintézet könyvtárfejlesztésbe kezdett, ami ebben a szemeszterben 
bibliai teológia tárgyú könyvek beszerzését jelentette. A katechéta-lelkipásztori munkatárs 
szak számára új tanterv került kidolgozására ettől a félévtől. A szak népszerűsége 
figyelemreméltó, az első évfolyam 15 fővel indult, a TEO kóddal kezdődő tanegységek 
számukra indultak. Óráik tömbösítve, pénteki és szombati konzultációk keretében kerültek 
megtartásra, kiemelkedő látogatottsággal. A Biblikus teológia tanegységhez a katechéta 
hallgatók számára jelentősebb terjedelmű jegyzet is készült, s tervben van ennek bővítése és 
későbbi kiadása. 

A héber nyelv területén az őszi félévben megszokott héber 1, 2 és 3 tanegységek 
voltak meghirdetve. A kezdő csoporttal kapcsolatban az oktató bizakodásának adott hangot, 
hogy ha nem is jó eredménnyel, de a katechéta szakra átjelentkező hallgató kivételével 
mindenki teljesíteni tudta a tanegységet. Héber 2 és 3 esetében hagyományosan jóval 
alacsonyabb a sikertelen vizsgák aránya. Minden, még szigorlatot le nem tett hallgató számára 
heti 2 alkalommal ebben a félévben is voltak gyakorlóórák, amelyeken az elsőévesek szinte 
hiánytalanul megjelentek, a felsőbb évesek, különösen a szigorlat előtt állók körében azonban 
szaporodnak a hiányzások. A meghirdetett specializációs tárgyra és a választható exegézisre 
nem volt jelentkező. 
 
Újszövetségi tanszék 
 
2011/12, tavasz 
 
A félévben a Biblikus Intézet Újszövetségi tanszéke által megszervezett és megtartott 
kurzusok:  
 
kód a kurzus címe oktató létszám
B020 Görög nyelv 1 Hanula Gergely [1200000020] 9 
B021 Görög nyelv 2 Hanula Gergely [1200000020] 1 
B022 Görög nyelv 3 Hanula Gergely [1200000020] 4 
B023a Újszövetségi bevezetés Vladár Gábor Dr [1200000013] 2 
B025 Újszövetségi írásmagyarázat 1 Hanula Gergely [1200000020] 8 
B026 Újszövetségi írásmagyarázat 2 Vladár Gábor Dr [1200000013] 4 
B027 Újszövetségi írásmagyarázat 3 Vladár Gábor Dr [1200000013] 1 
B031 Bibliaismeret 2 Vladár Gábor Dr [1200000013] 10 
B034 Újszövetségi bibliai teológia 2 Vladár Gábor Dr [1200000013] 5 
B038 Újszövetségi kor- és vallástörténet Vladár Gábor Dr [1200000013] 4 
B040 Exegetikai módszertan Vladár Gábor Dr [1200000013] 2 
B042 Tematikus újszövetségi bibliaismeret Hanula Gergely [1200000020] 6 
B051 Újszövetségi konzultáció Vladár Gábor Dr [1200000013] 1 
B278 Passió-szövegek exegézise (=B025) Hanula Gergely [1200000020] 1 



É005a Kommunkáció Hanula Gergely [1200000020] 1 
É016 Retorika (klasszikus) 2 Hanula Gergely [1200000020] 7 
É101 Szépirodalmi olvasmányok 1 Hanula Gergely [1200000020] 1 
SU01 Bevezetés az Újszövetség-tudományba Vladár Gábor Dr [1200000013] 1 
SU02 Újszövetségi vallástörténet Vladár Gábor Dr [1200000013] 1 
SU05 Újszövetségi exegézis (haladó 1) Hanula Gergely [1200000020] 1 
 
Az intézet oktatói által tartott szigorlatok, szakdolgozati témavezetések: 
 
kód a tárgy neve oktató létszám
A001 Exegetikai alapdolgozat Vladár Gábor Dr [1200000013] 7 
B003 Graecum szigorlat Hanula Gergely [1200000020] 1 
B003a Graecum szigorlat Hanula Gergely [1200000020] 4 
 

Dr. Vladár Gábor: Újszövetségi exegézisen 4 hallgatóval I. Jn levelét értelmezte, 
exegetikai módszertant tanított 3 hallgatónak, ezen kívül újszövetségi bevezetést, és biblica 
theologiát adott elő. Mindenütt érdeklődőek voltak a jelenlévők. Bibliaismeret tanegység 
sikeres teljesítése érdekében e félévben rendszeresen együtt olvasták az Újszövetséget, 
nemcsak a nehezebb leveleket, hanem ApCsel-t is. 
 

Dr. Hanula Gergely: Nagylétszámú kezdő görögös csoport indult, amelyben a 
bemeneti felkészültség mentén hamar kettészakadt a mezőny: ketten könnyen felvették a 
tempót és szép eredménnyel zárták, a többiek gyorsan lemaradtak, és mire feleszméltek, már 
nem tudták behozni a lemaradást. A másik görögös csoport a másoddiplomások előnyét 
mutatta ismét. A nagylétszámú írásmagyarázat kurzuson jól lehetett dolgozni, ezt az 
eredmények is mutatják. Némi lemorzsolódás azért itt is megvolt. A tematikus bibliaismeret 
most is jó eredményt mutatott, a retorika kurzus teljesítésénél viszont sokan pórul jártak. 
 
2012/13, ősz 
 
A félévben a Biblikus Intézet Újszövetségi tanszéke által megszervezett és megtartott 
kurzusok:  
 
kód a kurzus címe oktató létszám 
B020 Görög nyelv 1 Hanula Gergely [1200000020] 3 
B021 Görög nyelv 2 Hanula Gergely [1200000020] 9 
B022 Görög nyelv 3 Hanula Gergely [1200000020] 3 
B023a Újszövetségi bevezetés Vladár Gábor Dr [1200000013] 4 
B025 Újszövetségi írásmagyarázat 1 Hanula Gergely [1200000020] 5 
B026 Újszövetségi írásmagyarázat 2 Vladár Gábor Dr [1200000013] 4 
B031 Bibliaismeret 2 Vladár Gábor Dr [1200000013] 6 
B033 Újszövetségi bibliai teológia 1 Vladár Gábor Dr [1200000013] 5 
B038 Újszövetségi kor- és vallástörténet Vladár Gábor Dr [1200000013] 1 
B040 Exegetikai módszertan Vladár Gábor Dr [1200000013] 3 
B042 Tematikus újszövetségi 

bibliaismeret 
Hanula Gergely [1200000020] 2 

B277 Szakszöveg feldolgozás Hanula Gergely [1200000020] 2 



B278 Passió-szövegek exegézise Hanula Gergely [1200000020] 1 
B282 János első levelének magyarázata 

(=B026) 
Vladár Gábor Dr [1200000013] 1 

É016 Retorika (klasszikus) 2 Hanula Gergely [1200000020] 4 
L101 Szakfordítás 1 (angol) Hanula Gergely [1200000020] 1 
SU03 Az újszövetségi exegézis története Hanula Gergely [1200000020] 1 
SU04 Görög szövegolvasás Hanula Gergely [1200000020] 1 
SU07 Szakszeminárium 1 Vladár Gábor Dr [1200000013] 1 
SVM001 Szabadon választható műveltségi 1. Hanula Gergely [1200000020] 8 
SVT007 Szabadon választható szakmai Hanula Gergely [1200000020] 12 
TEO002 Újszövetségi bibliaismeret Vladár Gábor Dr [1200000013] 1 
TEO010 Biblikus szigorlat Vladár Gábor Dr [1200000013] 1 
TEO111 Újszövetségi szeminárium Hanula Gergely [1200000020] 1 
 
Az intézet oktatói által tartott szigorlatok, szakdolgozati témavezetések: 
 
kód a tárgy neve oktató létszám 
A001 Exegetikai alapdolgozat Vladár Gábor Dr 

[1200000013]Balla Ibolya 
[1201100003] 

2 

A001a Exegetikai alapdolgozat Vladár Gábor Dr 
[1200000013]Balla Ibolya 
[1201100003] 

5 

B003a Graecum szigorlat Hanula Gergely [1200000020] 6 
 

Dr. Vladár Gábor: Újszövetségi exegézisen 4 hallgatóval I. Jn levelét értelmezte, 
exegetikai módszertant tanított 3 hallgatónak, ezen kívül újszövetségi bevezetést, és biblica 
theologiát adott elő. Mindenütt érdeklődőek voltak a jelenlévők. Bibliaismeret tanegység 
sikeres teljesítése érdekében e félévben rendszeresen együtt olvasták az Újszövetséget, 
nemcsak a nehezebb leveleket, hanem ApCsel-t is. 
 

Dr. Hanula Gergely: Görög 2-t oktatott; nem mondhatni, hogy a hallgatók a kívánatos 
tempóban haladnának előre. Új módszert alkalmazott első ízben, melynek során a 
legfontosabb, legalapvetőbb ragozásokat minden órán kórusban a hallgatók felmondják, így 
legalább a névelő ragozása, a legegyszerűbb igeidő konjugálása már jól megy. Az új oktatási 
forma eredményessége még kérdéses. 
 
Egyháztörténeti tanszék 
 
2011/12, tavasz 
 

A Tanszék által ebben a félévben a kötelező tárgyakon kívül szabadon választható 
tanegységek is meghirdetésre kerültek. Nem csupán a teológus szakon, hanem a katechéta 
szakon is voltak tanegységeink. 

A kötelező tárgyak a teológus szakon az egyetemes egyháztörténet 1-2 és 4, magyar 
egyháztörténet 1-2, egyházjog 1-2, vallásszociológia és az egyháztörténet szigorlat voltak. Az 
értelmiségi sávban pedig a Művelődéstörténet 1-2 tanegységek kerültek meghirdetésre. A 
vizsgákra és szigorlatra való felkészültség eddig nem látott színvonalat mutatott, nem volt 



egyetlen elégtelen eredmény sem. Négy hallgató nem jelent meg a vizsgán, művelődéstörténet 
1, valamint egyetemes egyháztörténet 2 kollokviumon két-két hallgató nem jött vizsgázni. 

A szabadon választható tárgyak száma ebben a szemeszterben elég jelentősen csökkent. 
Értelmiségi sávban Magyar irodalomtörténet 2, emellett pedig 400 éves a Dunántúli 
egyházkerület és Kálvin és a hegyi beszéd című tanegységek kerültek meghirdetésre. 
Összesen 8 dolgozat érkezett be a hallgatóktól. Kiemelendő a meghirdetett szemináriumok 
témája, hiszen az 1612-ben önállósodott Dunántúli Református Egyházkerület évfordulóját 
ünnepeljük 2012-ben és ennek a jubileumnak állít emléket a szemináriumunk is. A másik 
téma pedig a Kálvin évek kapcsán megjelenő Kálvin kommentárokhoz kapcsolódik. Ismét 
kezünkbe vehettük megújult kiadásban Kálvin Evangéliumi harmónia című művét, ami 
közelebbivé tette ennek a témának a kutatását is. 
 
2012/13, ősz 
 

A Tanszék által ebben a félévben a kötelező tárgyakon kívül szabadon választható 
tanegységek is meghirdetésre kerültek. Nem csupán a teológus szakon, hanem a katechéta 
szakon is voltak tanegységeink. 

A kötelező tárgyak a teológus szakon a felekezetismeret, az egyetemes egyháztörténet 1 
és 3, egyházjog 1 és az egyháztörténet szigorlat voltak. Az értelmiségi sávban pedig a 
Proszeminárium 1 és a Művelődéstörténet 2 tanegységek kerültek meghirdetésre. Elégtelent 
egyetlen hallgató kapott, akinek az egyházjog 1 tanegység kollokviuma nem sikerült. Három 
hallgató nem jelent meg a vizsgán, egyetemes egyháztörténet 3, egyházjog 1 kollokviumon 
valamint egyháztörténeti szigorlaton egy-egy hallgató nem jött vizsgázni. A proszeminárium 
1 tanegység feltételeit egy hallgató nem teljesítette. További megjegyzéseink a kötelező 
tárgyakhoz, hogy Magyar egyháztörténeten külön atlaszhasználat tanítása is előkerült. 
Proszemináriumon pedig többszörösen kellett korrigáltatni a beadott feladatokat, hogy 
megfeleljenek az oktató elvárásainak. 

A szabadon választható tárgyak száma ebben a szemeszterben ismét emelkedett. 
Értelmiségi sávban Magyar irodalomtörténet 3, emellett pedig Egyháztörténeti szeminárium, 
400 éves a Dunántúli egyházkerület, Kálvin Filippi levél magyarázata és HISTÓRIA című 
folyóirat 2010-2011-es évfolyamainak egyháztörténeti vonatkozásai című tanegységek 
kerültek meghirdetésre. Összesen 16 dolgozat érkezett be a hallgatóktól. 400 éves a Dunántúli 
egyházkerület, Kálvin Filippi levél magyarázata és HISTÓRIA című folyóirat 2010-2011-es 
évfolyamainak egyháztörténeti vonatkozásai című tanegységek esetében egy-egy hallgató 
nem nyújtotta be dolgozatát. Kiemelendő a meghirdetett szemináriumok témája, hiszen az 
1612-ben önállósodott Dunántúli Református Egyházkerület évfordulóját ünnepeljük 2012-
ben és ennek a jubileumnak állít emléket a szemináriumunk is. A másik téma pedig a Kálvin 
évek kapcsán megjelenő Kálvin kommentárokhoz kapcsolódik. Ismét kezünkbe vehettük 
megújult kiadásban Kálvin Filippi levélhez írt kommentárját, ami közelebbivé tette ennek a 
témának a kutatását is. A harmadik szeminárium a Kálvin Kutatóintézet megrendelésében 
érkező folyóirat legfrissebb számainak a feldolgozását jelentette. Az egyháztörténeti 
szeminárium keretében tovább folyt a megkezdett kutatás. A levéltári anyagot a könyvtárban 
olvastuk, különösen is figyeltünk Gulyás Lajos 1956–57-es évekből származó levelezésére a 
Püspöki Hivatallal, s ennek során új, eddig nem publikált adatok kerültek elő. 
 
Dogmatika, etika tanszék 
 
2011/12, tavasz 
 
A szemeszter során meghirdetett kurzusok: 



 
kód név oktatók lét-szám
E001d Logika Grigely Csaba Árpád [1200000022] 1 
É021a Filozófiatörténet 2 Grigely Csaba Árpád [1200000022] 1 
R013 Filozófiatörténet 1 Grigely Csaba Árpád [1200000022] 1 
R014 Filozófiatörténet 2 Grigely Csaba Árpád [1200000022] 1 
L135 Szakfordítás (angol) Ódor Balázs [1200000033] 1 
R022 Bevezetés a teológiába 1 Ódor Balázs [1200000033] 1 
TEO020 Dogmatika szigorlat Ódor Balázs [1200000033] 1 
TEO121 Dogmatika szeminárium2 Ódor Balázs [1200000033] 1 
L138 Szakfordítás 3 (angol, német, francia) Ódor Balázs [1200000033] 2 
R024 Etika 1 Ódor Balázs [1200000033] 2 
R025 Etika 2 Ódor Balázs [1200000033] 2 
R172 Bevezetés a Szentháromság-tanba Ódor Balázs [1200000033] 2 
L103 Szakfordítás 1 (angol/német/francia) Ódor Balázs [1200000033] 3 
L111 szakfordítás 2 (angol, francia, német) Ódor Balázs [1200000033] 4 
R041a Hitvallásismeret Ódor Balázs [1200000033] 6 
R016 Dogmatika 2 Ódor Balázs [1200000033] 7 
R023 Bevezetés a teológiába 2 Ódor Balázs [1200000033] 14 
R040 Proszeminárium 2 Ódor Balázs [1200000033] 15 
R027 Vallástudomány Szabó István Dr [1200000016] 3 
R027a Vallástudomány Szabó István Dr [1200000016] 4 
R001 Rendszeres teológia szigorlat Szabó István Dr [1200000016] 5 
R011 Református szimbolika 2 Szabó István Dr [1200000016] 7 
 

Fontos változás a tanszék életében, hogy a félév során Grigely Csaba tanította a latint 
és a bevezető filozófiai tárgyakat. Másik változás, hogy ismét a tanszékünkhöz került a 
vallástudomány oktatása, amelyet Dr. Szabó István professzor végzett. Ezzel a filozófia és 
eszmetörténeti tárgyak mellett a dogmatika bevezetésére, a különböző keresztyén és nem 
keresztyén nézetek ütköztetésére alkalmas kurzus nagy segítséget jelent.  

Örömmel tapasztaltuk, hogy a hallgatók lankadatlan érdeklődést tanúsítanak a 
szakfordítás iránt és szépen teljesítenek. A hitvallásismeret ismét gondot jelentett, sok 
hallgató nem tudta teljesíteni. Összességében a tanulmányi előmenetelről pozitívan 
nyilatkozhatunk, a hallgatók egyharmada kiválóan teljesít, újabb egyharmad tisztességgel 
eleget tesz a követelményeknek, és a maradék egyharmad pedig nehézségekkel küzd. 
 
2012/13, ősz 
 
A szemeszter során meghirdetett kurzusok: 
 

kód név oktatók 
lét-
szám

E001d Logika Grigely Csaba Árpád 
[1200000022] 

1 

L132 Középkori latin liturgikus és teológiai 
szövegolvasás 

Grigely Csaba Árpád 
[1200000022] 

1 

R013 Filozófiatörténet 1 Grigely Csaba Árpád 1 



[1200000022] 
R014 Filozófiatörténet 2 Grigely Csaba Árpád 

[1200000022] 
1 

É020a Filozófiatörténet 1 Grigely Csaba Árpád 
[1200000022] 

4 

FIL001 Filozófia 1 Grigely Csaba Árpád 
[1200000022] 

10 

É001 Logika Grigely Csaba Árpád 
[1200000022] 

12 

L127 Szakfordítás 2 (német) Németh Tamás Dr 
[1201200002] 

1 

R027a Vallástudomány Németh Tamás Dr 
[1201200002] 

1 

TEO021 Dogmatika Németh Tamás Dr 
[1201200002] 

1 

TEO022 Hitvallásismeret Németh Tamás Dr 
[1201200002] 

1 

TEO123 Dolgozat Németh Tamás Dr 
[1201200002] 

1 

R001a Rendszeres teológia szigorlat Németh Tamás Dr 
[1201200002] 

2 

TEO122 Etika szeminárium Németh Tamás Dr 
[1201200002] 

2 

R122 Etika szeminárium Németh Tamás Dr 
[1201200002] 

4 

R022 Bevezetés a teológiába 1 Németh Tamás Dr 
[1201200002] 

7 

R041a Hitvallásismeret Németh Tamás Dr 
[1201200002] 

7 

R010 Református szimbolika 1 Németh Tamás Dr 
[1201200002] 

8 

R024a Etika 1 Németh Tamás Dr 
[1201200002] 

10 

R015 Dogmatika 1 Németh Tamás Dr 
[1201200002] 

13 

SR06 Krisztológia v. Trinitás (esetleg egyéb 
locusok) 

Ódor Balázs [1200000033] 1 

SR08 Bioetikai/ Aktuáletikai kérdések Ódor Balázs [1200000033] 1 
SR01 Szeminárium 1 Ódor Balázs [1200000033] 2 
SR03 Szakfordító szeminárium 1 Ódor Balázs [1200000033] 2 
SR07 Egy 20. századi teológus/dogmatikai mű 

ismerete 
Ódor Balázs [1200000033] 2 

 
A szemeszter fontosabb eseményei és tanulságai: 
 

A tanszék életében újabb változást jelentett, hogy Dr. Németh Tamás docens 9 év után 
ismét nálunk tanít. Ez lehetőséget jelentett Dr. Szabó István professzor, püspök úrnak, hogy 
vendégelőadói felkéréseknek tegyen eleget, Ódor Balázs adjunktusnak pedig, hogy 



tudományos előrelépésén munkálkodjon. A kurzusok között több etikai témájú jelent meg, s 
örömmel vettük a középkori liturgikus és teológiai szövegolvasás lehetőségét. 
 A változások a hallgatóknak úgy tűnik, hogy lelkesedést adtak. A félév során elvétve 
fordult elő nem teljesített tanegység. A hitvallásismeret most is nehezen ment, de végül 
minden hallgató eleget tett kötelezettségeinek. A teológiai és filozófiai szakkifejezésekből 
több dolgozatot írtak, ami könnyebbé tette a tananyag elsajátítását, így a bevezetés 
tanulásában sem mutatkozott komoly nehézség. 
 
Gyakorlati teológia tanszék 
 
2011/12, tavasz 
 
Az Intézet keretein belül oktatott tárgyak ebben a félévben (tanegységek nevei – oktatói – 
hallgatói létszám): 
 
G185 Az Egyházi beszéd és protokoll 2 Huszár Pál [1200000042] 6 
G035 Missziológia 2 Kocsev Miklós Dr [1200000018] 1 
G036 Diakónika Kocsev Miklós Dr [1200000018] 1 
G051 Poimenika 1 Kocsev Miklós Dr [1200000018] 1 
G052 Poimenika 2 Kocsev Miklós Dr [1200000018] 1 
G060 Gyakornoki gyülekezeti munka 1 Kocsev Miklós Dr [1200000018] 1 
G061 Gyakornoki hittanóra 1 Kocsev Miklós Dr [1200000018] 1 
G062 Gyakornoki igehirdetés 1 Kocsev Miklós Dr [1200000018] 1 
G063 Gyakornoki kazuális igehirdetés 1 Kocsev Miklós Dr [1200000018] 1 
G064 Gyakornoki konzultáció 1 Kocsev Miklós Dr [1200000018] 1 
G065 Gyakornoki gyülekezeti munka 2 Kocsev Miklós Dr [1200000018] 1 
G067 Gyakornoki igehirdetés 2 Kocsev Miklós Dr [1200000018] 1 
G069 Gyakornoki konzultáció 2 Kocsev Miklós Dr [1200000018] 1 
G163 A Satír-modell (Családterápia és ami azon túl 

van) 
Kocsev Miklós Dr [1200000018] 1 

G186 A család együttélésének művészete Kocsev Miklós Dr [1200000018] 1 
SG01 Elméleti alapok a homiletikában Kocsev Miklós Dr [1200000018] 1 
SG02 Klasszikus a gyakorlati teológiában Kocsev Miklós Dr [1200000018] 1 
SG08 A vallásszociológia és a gyakorlati teológia 

összefüggései 
Kocsev Miklós Dr [1200000018] 1 

G038 Bevezetés a missziológiába 2 Kocsev Miklós Dr [1200000018] 2 
G054a Katechetika 2 Kocsev Miklós Dr [1200000018] 2 
G001 Vizsgaistentisztelet Kocsev Miklós Dr [1200000018] 3 
G017a Homiletika gyakorlat 2 Kocsev Miklós Dr [1200000018] 3 
G019 Gyakorlati bibliamagyarázat 2 Kocsev Miklós Dr [1200000018] 3 
G184 Én + az életem árnyékai Kocsev Miklós Dr [1200000018] 4 
SG05 Pasztorálpszichológia Kocsev Miklós Dr [1200000018] 4 
G050 Valláslélektan Kocsev Miklós Dr [1200000018] 5 
G054 Katechetika 2 Kocsev Miklós Dr [1200000018] 9 
G014a Homiletika 1 Steinbach József [1200000024] 1 
G015 Homiletika 2 Steinbach József [1200000024] 4 
G043 Egyházi ének 3 Veres Györgyné Petrőcz Mária 1 



[1200000028] 
G040 Himnológia Veres Györgyné Petrőcz Mária 

[1200000028] 
2 

G106 Egyházi ének 4 Veres Györgyné Petrőcz Mária 
[1200000028] 

4 

G042 Egyházi ének 2 Veres Györgyné Petrőcz Mária 
[1200000028] 

10

 
Az Intézet keretein belül ebben a szemeszterben oktatói munkát ugyanazok a 

személyek végezték, akik az előző félévben:Huszár Pál Dr., Kocsev Miklós és Veres 
Györgyné Petrőcz Mária. Steinbach József püspök, óraadó tanár a ‘Homiletika elmélet’ 
tanegységet – a saját és a hallgatói lehetőségeket figyelembe véve, blokkosítva tartotta meg. 

Ebben a félévben ismét vendégelőadó volt Dr. Gonda László (DRHE) három 
tanegységet blokkosítva megtartva: a ‘Bevezetés a missziológiába 2’ a ‘Missziológia 2’ és a 
‘Diakónika’ tanegységeket. 

Ebben a félévben – a hallgatói összetételből fakadóan – a gyakorlati bibliamagyarázat 
tanegység nem lett megtartva. Több hallgató tudott élni ebben a félévben a specializációs 
tanegységek felvételével, ahogy azt a fenti táblázat is részben visszaadja. 

Az előző tanévben bevezetett gyülekezeti gyakorlat (egy-egy hét szemeszterenként) 
kikerült a tantervből, így ez a folyamat félbe maradt. Az oktatói visszajelzések alapján a félévi 
munkában fennakadás nem volt, a tervek szerint ment minden tanegység.  
 
2012/13, ősz 
 
Az Intézet keretein belül oktatott tárgyak ebben a félévben (tanegységek nevei – oktatói – 
hallgatói létszám): 
 

G033 Gyülekezetépítés 2 Kocsev Miklós Dr 
[1200000018] 

1 

G034 Missziológia 1 Kocsev Miklós Dr 
[1200000018] 

1 

G035 Missziológia 2 Kocsev Miklós Dr 
[1200000018] 

1 

G036 Diakónika Kocsev Miklós Dr 
[1200000018] 

1 

G060 Gyakornoki gyülekezeti munka 1 Kocsev Miklós Dr 
[1200000018] 

1 

G061 Gyakornoki hittanóra 1 Kocsev Miklós Dr 
[1200000018] 

1 

G062 Gyakornoki igehirdetés 1 Kocsev Miklós Dr 
[1200000018] 

1 

G063 Gyakornoki kazuális igehirdetés 1 Kocsev Miklós Dr 
[1200000018] 

1 

G064 Gyakornoki konzultáció 1 Kocsev Miklós Dr 
[1200000018] 

1 

SG06 Gyakorlati ekkleziológiai határterületek Kocsev Miklós Dr 
[1200000018] 

1 

SG08 A vallásszociológia és a gyakorlati teológia Kocsev Miklós Dr 1 



összefüggései [1200000018] 
SG10 szakszeminárium Kocsev Miklós Dr 

[1200000018] 
1 

G111 Bibliodráma Kocsev Miklós Dr 
[1200000018] 

3 

SG01 Elméleti alapok a homiletikában Kocsev Miklós Dr 
[1200000018] 

3 

SG09 Valláspedagógia Kocsev Miklós Dr 
[1200000018] 

3 

SG02 Klasszikus a gyakorlati teológiában Kocsev Miklós Dr 
[1200000018] 

4 

SG03 Pasztoráció Kocsev Miklós Dr 
[1200000018] 

4 

SG07 Liturgia mint az istentisztelet hordozója Kocsev Miklós Dr 
[1200000018] 

4 

G188 Világkockázat társadalom Kocsev Miklós Dr 
[1200000018] 

5 

SG05 Pasztorálpszichológia Kocsev Miklós Dr 
[1200000018] 

5 

G187 Humán erőforrás management Kocsev Miklós Dr 
[1200000018] 

6 

G033 Gyülekezetépítés 2 Kocsev Miklós Dr 
[1200000018] 

1 

G034 Missziológia 1 Kocsev Miklós Dr 
[1200000018] 

1 

G035 Missziológia 2 Kocsev Miklós Dr 
[1200000018] 

1 

G036 Diakónika Kocsev Miklós Dr 
[1200000018] 

1 

G106 Egyházi ének 4 Veres Györgyné Petrőcz Mária 
[1200000028] 

1 

G108 Egyházi ének 6 Veres Györgyné Petrőcz Mária 
[1200000028] 

1 

G040 Himnológia Veres Györgyné Petrőcz Mária 
[1200000028] 

6 

G041 Egyházi ének 1 Veres Györgyné Petrőcz Mária 
[1200000028] 

7 

G107 Egyházi ének 5 Veres Györgyné Petrőcz Mária 
[1200000028] 

10

 
Az Intézet keretein belül ebben a szemeszterben oktatói munkát ugyanazok a 

személyek végezték, akik az előző félévben: Kocsev Miklós és Veres Györgyné Petrőcz 
Mária, valamint vendégóraadóként Makkay-Chambers Adrienne egyetemi oktató, aki a 
‘Humán erőforrás management’ tanegységet tartotta ebben a félévben – a kurzust felvett 
hallgatók nagy megelégedésére. 

Ugyancsak megjelent ebben a félévben a ‘Bibliodráma’ tanegység – Vadász Márta és 
Tóth János bibliodráma vezetők vezetésével. Ebben a kurzusban – mivel ez egy közös 
‘projekt’ volt a helyi Református Gimnázium tanáraival, a PRTA hallgatói közül csak 



néhányan vették fel ezt a tanegységet, aminek ‘sikere’ folyamatos, már az első ilyen 
tanegység meghirdetése óta (ez volt a harmadik félév, amikor ez a tanegység meghirdetése 
kerülhetett). 

A ‘Diakónika és Missziológia 1-2’ tanegység ebben a félévben egy hallgatót érintett, 
akivel ezt a tanegységet blokkosítva, saját erőforrásra alapozva, én magam megtartottam. 

Ebben a félévben – a hallgatói összetételből fakadóan – a ‘Homiletika elmélet és 
gyakorlat, valamint a ‘Gyakorlati bibliamagyarázat’ tanegység nem lett megtartva. Több 
hallgató tudott élni ebben a félévben is a specializációs tanegységek felvételével, ahogy azt a 
fenti táblázat is részben visszaadja. 

Az előző tanévben bevezetett gyülekezeti gyakorlat (egy-egy hét szemeszterenként) 
kikerült a tantervből, így ez a folyamat félbe maradt. 

Az oktatói visszajelzések alapján a félévi munkában fennakadás nem volt, a tervek 
szerint mehetett minden tanegység. Az intézeti tanegységek most is a mintatanterv féléves 
beosztásának megfelelően került megtartásra.  
 
Katechéta-lelkipásztori munkatárs szak 
 
2011/12, tavasz 
 
A tanszék keretein belül oktatott tárgyak ebben a félévben (tanegységek nevei – oktatói – 
hallgatói létszám): 
 
kód név oktatók  
SZD00
0 

Szakdolgozat  1 

TEO00
2 

Újszövetségi bibliaismeret Vladár Gábor Dr 
[1200000013] 

1 

PED01
2 

Pedagógia2 Bognárné dr. Kocsis Judit 
[1201200011] 

2 

PSZ011 Fejlődéslélektan Bognárné dr. Kocsis Judit 
[1201200011] 

2 

PSZ041 Pszichológiai gyakorlat Kocsev Miklós Dr 
[1200000018] 

2 

R013 Filozófiatörténet 1 Grigely Csaba Árpád 
[1200000022] 

1 

R014 Filozófiatörténet 2 Grigely Csaba Árpád 
[1200000022] 

1 

É004 Szociológia Hamar Zoltán [1200000019] 4 
HOG00
1 

Gyülekezeti katechézis Kocsev Miklós Dr 
[1200000018] 

1 

HOG00
9 

Nyári gyakorlat Kocsev Miklós Dr 
[1200000018] 

1 

HOG01
0 

Tanítási gyakorlat 1 Kocsev Miklós Dr 
[1200000018] 

1 

HOG01
1 

Tanítási gyakorlat 2 Kocsev Miklós Dr 
[1200000018] 

1 

TEO05
2 

Keresztyén neveléstörténet 2 Kocsev Miklós Dr 
[1200000018] 

1 



TEO06
2 

Valláspedagógia 2 Kocsev Miklós Dr 
[1200000018] 

1 

HOG00
5 

Hospitálás 1 Kocsev Miklós Dr 
[1200000018] 

2 

HOG00
6 

Hospitálás Kocsev Miklós Dr 
[1200000018] 

3 

TEO02
0 

Dogmatika szigorlat Ódor Balázs [1200000033] 1 

TEO12
1 

Dogmatika szeminárium2 Ódor Balázs [1200000033] 1 

É003a Pszichológia Simonné Zachár Anna 
[1201200001] 

13 

FIL051 Művelődéstörténet Szabó Előd Dr. [1200000055] 1 
 

Az oktatói visszajelzések alapján a félévi munka különösebb probléma nélkül 
folyhatott, és megvalósult. A tanegységek felvétele estében a szak hallgatói rendszeresen 
élhettek és éltek is a teológus-lelkész szakirányon felvehető tanegységekkel, saját tanulmányi 
előmenetelükre tekintettel. A tanegységek a mintatanterv féléves beosztásának megfelelően 
került megtartásra. 
 
2012/13, ősz  
 
A tanszék keretein belül oktatott tárgyak ebben a félévben (tanegységek nevei – oktatói – 
hallgatói létszám): 
 
TEO110 Ószövetségi szeminárium Balla Ibolya [1201100003] 12
TEO012 Ószövetségi biblikus teológia Balla Ibolya [1201100003] 14
TEO001 Ószövetségi bibliaismeret Hamar Zoltán [1200000019] 10
TEO002 Újszövetségi bibliaismeret Vladár Gábor Dr [1200000013] 1 
TEO010 Biblikus szigorlat Vladár Gábor Dr [1200000013] 1 
É132 Pedagógia (didaktika) Bognárné dr. Kocsis Judit 

[1201200011] 
6 

PED011 Pedagógia 1 Bognárné dr. Kocsis Judit 
[1201200011] 

15

TEO061 Valláspedagógia 1 Bognárné dr. Kocsis Judit 
[1201200011] 

17

FIL001 Filozófia1 Grigely Csaba Árpád 
[1200000022] 

10

É004 Szociológia Hamar Zoltán [1200000019] 1 
TEO112 Dolgozat Hamar Zoltán [1200000019] 2 
TEO111 Újszövetségi szeminárium Hanula Gergely [1200000020] 1 
SVT001 Szabadon választható szakmai Kocsev Miklós Dr 

[1200000018] 
13

SVT007 Szabadon választható szakmai Hanula Gergely [1200000020] 12
SVT009 Szabadon választható szakmai Kocsev Miklós Dr 

[1200000018] 
1 
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Az oktatói visszajelzések alapján a félévi munka különösebb probléma nélkül 
folyhatott, és megvalósult. A tanegységek felvétele estében a szak hallgatói rendszeresen 



élhettek és éltek is a teológus-lelkész szakirányon felvehető tanegységekkel, saját tanulmányi 
előmenetelükre tekintettel. A tanegységek a mintatanterv féléves beosztásának megfelelően 
került megtartásra. 
 
III. Összefoglaló minőségértékelés [az értékelés módszerei: a) becsült 
elégedettség b) eredménymutatók1] 

1. Alaptevékenységek: 
 a) – a képzés  

 
Teológia szak 
 
Ószövetségi tanszék 
 

A tanév során fontos tantervi változás volt az Ószövetségi bibliai teológia tanegység 
két szemeszterre osztása. A kötelező és ajánlott irodalom kiemelkedően nagy mennyisége 
tette indokolttá ezt a lépést. Bevezetésre került a zárhelyi dolgozat írása (félévente 1) is. 
Mindez az anyag jobb elmélyítését segíti elő. A katechéta-lelkipásztori munkatárs szak 
számára új tanterv került kidolgozásra, amelynek keretében az első évben az ószövetségi 
tanegységek többségét teljesítik a hallgatók. Ezeknek a tanegységeknek a tekintetében 
kiemelkedően jó eredmények és óralátogatás jellemezte a szemesztert. Az év második 
félévétől az Ószövetségi bevezetés szigorlat megszűnt, így a tanszéken csak a Hebraicum 
szigorlat maradt.  

Ebben az évben vették fel a hallgatók először az Ószövetségi konzultáció tanegységet, 
amelynek célja a szakzáróvizsgára készülő hallgatók felkészítése, az esetleg felmerülő 
problémák megbeszélése, az Ószövetségi írásmagyarázat szakvizsga szövegeinek gyakorlása 
(olvasás-fordítás, és a magyarázat kapcsán felmerülő kérdések megbeszélése). 
 
Újszövetségi tanszék 
 
A teológia szakon a nyelvoktatás új módszereivel próbálkozunk, a beválást egyelőre még nem 
lehet értékelni. A meghirdetett írásmagyarázati tanegységet (1Jn), nyilván a levél kedveltsége 
miatt is, nagy érdeklődéssel abszolválták a hallgatók. A korábban bevezetett szakspecializáció 
keretében 1 hallgatónk úsz-i vallástörténettel foglalkozott, ill. bevezetés az újszövetségi 
tudományba címen hallgatott előadásokat.   
A tanévben megindult a Záróvizsgára felkészítő Újszövetségi konzultáció tanegység, a 
záróvizsga újszövetségi exegézis részére kijelölt perikópák ismétlésére. A közvetlen hallgatói 
visszajelzés egyértelműen pozitív. 
 
Egyháztörténeti tanszék 

 
Az év első felében a vizsgákra és szigorlatra való felkészülés az év első felében eddig 

nem látott színvonalat mutatott, nem volt egyetlen elégtelen eredmény sem. A vizsgán meg 
nem jelent hallgatók számát azonban még csökkenteni kell. A második félévben a kötelező 
tárgyak közül elégtelent egyetlen hallgató kapott, akinek az egyházjog 1 tanegység 
kollokviuma nem sikerült. Három hallgató nem jelent meg a vizsgán, ez az első félévhez 
képest javulást jelent, de az arány még javítható. 
 

                                                 
1 Az adott szakra jelentkezett hallgatók száma, a beiratkozottakhoz képest a végzett hallgatók száma, a végzett hallgatók körében a 
munkanélküliség aránya, az oktatók fluktuációja stb. 



Dogmatika, etika tanszék 
 
Az év fontosabb eseményei és tanulságai: 
 

Fontos változás a tanszék életében, hogy Grigely Csaba tanította a latint és a bevezető 
filozófiai tárgyakat, ezzel ismét teljes lett a tanszék tanegységeinek kínálata. Másik változás, 
hogy ismét a tanszékünkhöz került a vallástudomány oktatása, amelyet Dr. Szabó István 
professzor végzett. Ezzel a filozófia és eszmetörténeti tárgyak mellett a dogmatika 
bevezetésére, a különböző keresztyén és nem keresztyén nézetek ütköztetésére alkalmas 
kurzus nagy segítséget jelent.  

Az őszi szemeszterben a tanszék életében újabb változást jelentett, hogy Dr. Németh 
Tamás docens 9 év után ismét nálunk tanít. Ez lehetőséget jelentett Dr. Szabó István 
professzor, püspök úrnak, hogy vendégelőadói felkéréseknek tegyen eleget, Ódor Balázs 
adjunktusnak pedig, hogy tudományos előrelépésén munkálkodjon. A kurzusok között több 
etika jelent meg, s örömmel vettük a középkori liturgikus és teológiai szövegolvasás 
lehetőségét.  

Örömmel tapasztaltuk, hogy a hallgatók lankadatlan érdeklődést tanúsítanak a 
szakfordítás iránt és szépen teljesítenek. A hitvallásismeret ismét gondot jelentett, sok 
hallgató nem tudta teljesíteni. Összességében a tanulmányi előmenetelről pozitívan 
nyilatkozhatunk, a hallgatók egyharmada kiválóan teljesít, újabb egyharmad tisztességgel 
eleget tesz a követelményeknek, és a maradék egyharmad pedig nehézségekkel küzd. 
 
Gyakorlati teológia tanszék 

 
A 2012-es év tanulói teljesítményei megfelelnek az átlagos képzési eredményeknek. 

Összességében elmondható, hogy a Tanszék tanegységei által támasztott elvárásokat – még ha 
egy-egy estben csak minimálisan is – teljesítették a hallgatók. Ebben a tanévben a 
megszokottól eltérően – a nyelvvizsga hiányból fakadóan – több VI. éves hallgató nem tudta 
időben befejezni a tanulmányait, ezért azok áthúzódnak – egyéni felkészítés, tanulmányi 
folyamatok csoportosítása alapján.  

Külön szín volt két olyan tanegység, ami eddig nem jelent meg a képzési ajánlatban – 
mint szabadon választható szeminárium. E kettő közül különösen a Humán erőforrás 
management fogta meg a hallgatókat – melynek tartalmát közelebb érezték magukhoz, a 
mindennapi egyházi életgyakorlathoz. A Világkockázat társadalom tanegység úgy tűnik 
nagyobb kihívásnak látszott, viszont az a néhány hallgató, akik ezt felvették - az előzőekben 
kiemelt, szabadon választható tanegység hallgatóival egyetemben – szép eredményeket 
hoztak. 

Az előző évben kísérleti jelleggel bevezetésre került gyülekezeti gyakorlat azon 
hallgatók számára, akik a bevezető/alapozó képzési blokkot. Ez a folyamat – belső tantervi 
átszervezésből fakadóan - félbe maradt. Ennek hivatalos lezárása az érintettek felé megtörtént. 

A hallgatói teljesítmények értékelése egységes volt, a PRTA Szenátusa által megadott 
irányelvek figyelembevétele mellett. 

Az oktatói visszajelzések alapján az éves munkában fennakadás nem volt, a tervek 
szerint ment minden tanegység. 
 
Katechéta-lelkipásztori munkatárs szak 
 

A katechéta – lelkipásztori (lp.) munkatárs szakon ebben az évben az első félévben 
néhány hallgató vett részt folyamatosan az előadásokon és a gyakorlatokon. A második 



félévre viszont sok hallgató nyert felvételt és kezdte el a képzést ezen a szakon. Így a szakos 
hallgatók létszámbeli növekedése pozitív hatással volt az Intézmény egészére. 

A szak hallgatói számára folyamatosan lehetőség van és volt arra, hogy a teológus-
lelkészszakos hallgatókkal együtt hallgassák az előadásokat a teológiai modult illetően. Ebben 
az évben a teológus hallgatókkal együtt tudták felvenni és teljesíteni filozófia, a himnológia, 
és pszichológia, liturgika, művelődéstörténet tanegységeket. Valamint a szabadon választható 
tanegységeik terhére vehettek fel szemináriumokat is. Szabadon választott tanegység 
keretében készítették el dolgozatukat. 

A pedagógiai modul tanegységeit ettől az évtől kezdve saját szervezésben, vendég-
oktatókkal oldotta meg az Intézmény. Így a korábbi jó, és eredményes munkakapcsolatot – 
köszönetünket kifejezve a jó együttműködésért - a NYM Egyetem Apáczai CS.J- Karával 
megszüntette. 

Ugyancsak a PRTA hallgatói rendszerében maradva – a Dunántúli Református 
Egyházkerülettel együttműködve -, lehetőségük volt a hallgatóknak a gyakorlati 
tanegységeket is a dunántúli református vagy evangélikus gyülekezetekben és egyházi 
iskolákban elvégezni. Erre ebben az évben szükség is volt, a tanegységek elvárásának 
megfelelően. Különösen fontosnak tartottuk a PRTA részéről, hogy a szakos hallgatók a 
gyülekezetük nyári vagy egyéb nagyobb rendezvényeiben úgy vegyenek részt, hogy az eddig 
már megszerzett ismereteiket – mint esetleges leendő katechéta a szóban forgó gyülekezetben 
– már most is hasznosítsák. A tapasztalatok szerint a hallgatók ezt a feladatot komolyan vették 
és bekapcsolódtak – mint hitoktató önkéntesek is – számtalan gyülekezeti munkába. 

A PRTA teológus-lelkész szakos hallgatóival kiépített kapcsolatuk mindkét fél 
számára fontos lett most különösen is a második félévben megnövekedett szakos hallgatói 
létszámnak megfelelően. 

A tanegységek a mintatanterv féléves beosztásainak megfelelően kerültek megtartásra. 
Ebben az évben egy hallgató eredményes szakzáró vizsgát tett. 
 
Számszerű adatok: 
 
Teológia szakra beiratkozott hallgatók száma: 
2011/12, 1. félév: 42 
2011/12, 2. félév: 38 
2012/13, 1. félév: 36 
2012/13, 2. félév: 29 
2013/14, 1. félév: 40 
 
Teológia szakon oklevelet szerzett hallgatók száma: 
2011/12: 2 (pótvizsgázók az előző évi sikertelen szakzáróvizsga miatt, emiatt van a bontás) 
2012/13: 6 
 
Ebből elhelyezkedett:? 
 
Katechéta-lelkipásztori munkatárs szakra beiratkozott hallgatók száma: 
 
2011/12, 1. félév: 4+1 
2011/12, 2. félév: 4 
2012/13, 1. félév: 20 
2012/13, 2. félév: 27 
2013/14, 1. félév: 34 
 



Katechéta-lelkipásztori munkatárs szakon oklevelet szerzett hallgatók száma: 
2011/12: 2 
2012/13: 1 
 
Ebből elhelyezkedett:? 
 
Köztársasági ösztöndíjas hallgatók száma: 
2011 őszétől 2012 nyaráig: Belcze Tímea 
2012 őszétől 2013 nyaráig: Tóth Cseperke 
 
Alkalmazottak: 
 
2012. októberi adat szerint: 
teljes munkaidős oktató: 11 (8 minősített) 
kutató: 3 
adminisztrációs/gazdasági munkatárs: 3 

  
 b) – a kutatás, kutatásfejlesztés  

 
Ószövetségi tanszék 
 

A Simeon Kutatóintézet folytatta a könyvtárfejlesztést, amelynek keretében beszerzett 
néhány kommentárt, valamint elkezdte a Theological Dictionary of the Old Testament 
sorozatának beszerzését. Az utóbbi több évet fog igénybe venni.  

 
A Pentateuchos samaritánus szövegének kritikai kiadását célul kitűző – OTKA 

pályázat keretében – 2008-ban kezdett kutatással összefüggő 2012-ben elhangzott előadások: 
1) időpont: 2012.07.11 

helyszín: Budapest 
szervezés: KRE HTK-MHT-OTKA Rewritten Bible nemzetközi konferencia 
cím: Crossing the Border from Scripture (Rewritten) to “Rewritten Scripture” 
előadó: Eugene ULRICH 

2) időpont: 2012.07.11  
helyszín: Budapest 
szervezés: KRE HTK-MHT-OTKA Rewritten Bible nemzetközi konferencia 
cím: Rewritten Bible ‒ A Reading Oriented Perspective 
előadó: Stefan SCHORCH 

3) időpont: 2012.07.11  
helyszín: Budapest 
szervezés: KRE HTK-MHT-OTKA Rewritten Bible nemzetközi konferencia 
cím: Samaritan Rewritings. The toledot in Samaritan Literature 
előadó: ZSENGELLÉR József 

4) időpont: 2012.07.12.  
helyszín: Budapest 
szervezés: KRE HTK-MHT-OTKA Rewritten Bible nemzetközi konferencia 
cím: Textual Criticism of Hebrew Scripture and Scripture-Like Texts 
előadó: Emmanuel TOV 
A kutatás egyik legizgalmasabb eseményeként a német kutatócsoport vezetője, Stefan 

Schorch 2012 márciusában átnézte Izraelben a Garizim hegyén lévő genizák anyagát és talált 
egy eddig ismeretlen kora 12. századi sértetlen, teljes kéziratot. A szenzációs felfedezés a 



2012. július 15-20 között Erfurtban megrendezésre kerülő nemzetközi samaritanológiai 
konferencián (Société d’Études Samaritaines) került bemutatásra. 
 Ugyanakkor a kutatócsoport úgy határozott, hogy nem teszi meg ezt a kéziratot új 
alapdokumentumnak, mivel ebben az esetben a teljes összehasonlító és apparátuskészítő 
munkát újra kellene kezdeni, ami a több mint négy eves munka jó részének megismétlését 
jelentené. De kiemelten jelölve a meglévő anyag részét képezi. 

 
 
Újszövetségi tanszék 
 

A Protestáns Újfordítású Biblia újszövetségi része revíziójának keretében 2011/12-ben 
az Acta, a jánosi corpus (evangélium, levelek, apokalipszis), Júdás levele, a páli levelek 
(Korinthusi 1-2, Galata, Efezus, Filippi, Kolossé, Thesszalonikai 1-2, Timóteus 1-2, Titusz és 
Filemon), a péteri levelek, Jakab levele és a Zsidókhoz írt levél készült el. 
 Ezt az elsődleges revíziós munkát a másodlagos revizorok ellenőrző munkája követte. 
Az általuk végzett értékeléshez-válogatáshoz az elsődleges revizorok észrevételeket fűzhettek 
további megfontolását kérve egy-egy javaslatnak. Az így kialakult szöveg digitális formában 
publikálásra került a Magyar Bibliatársulat honlapján 
(http://bibliatarsulat.hu/?page_id=811#probakiadasok), és ezév tavaszán megjelenik 
nyomtatásban az MRE Kálvin János Kiadójának gondozásában. A munkáról szóló beszámoló 
egy része önálló publikációként is megjelent: A Bibliarevízió műhelyében. Szerk. Pecsuk Ottó. 
Kálvin Kiadó, Budapest 2012. 
 

Az Újszövetségi tanszék gondozásában 2012-ben díszkötet jelent meg Dr. Vladár 
Gábor rektor 60. születésnapja alkalmából Logos tés akoés – Az Ige megszólalása és 
megszólaltatása címmel, amelyben iskolánk oktatói közül Szabó István, Hamar Zoltán, Balla 
Ibolya, Hanula Gergely, Kocsev Miklós és Steinbach József jelentetett meg tanulmányt. 
 
 
Egyháztörténeti tanszék 
 

Ennek az évnek komoly kutatási mozzanatai voltak. A Károli Gáspár Református 
Egyetem Hittudományi Karán a TÁMOP pályázat keretében, az Egyháztörténeti Tanszéken 
kutatás kezdődött az 1956-os forradalom és az azt követő egyházi események felkutatására. 
Ennek keretében Akadémiánk docense, dr. Szabó Előd, aki részmunkaidős adjunktusa a KRE 
Hittudományi Karának, az egyháztörténeti kutatócsoport vezetőjeként a Dunántúli 
Egyházkerület iratanyagát kezdte átvizsgálni. Az anyag természetéből adódóan nagy 
mennyiségű iratanyag átvizsgálására van szükség ahhoz, hogy komolyabb eredményre 
számíthassunk. Az 1958-as teljes egyházkerületi levelezés átvizsgálása megtörtént, amely 
komoly adalékokat tartalmaz az egész egyházat érintő megtorláshoz (Gulyás Lajos levéli 
lelkész kivégzésének utózöngéi és családjának további sorsa). Ugyancsak fellelhetőek 
adalékok a lelkészi életutak megismeréséhez, a pártbizottságok erejének a feltérképezéséhez, 
valamint a nem lelkész egyháztagok életének (főleg a kitelepített egyháztagokról van szó) 
nehézségeihez. A kutatócsoport célkitűzései között szerepelt az is, hogy a további kutatások 
végzéséhez másokat, úgynevezett külső kutatókat is bevonjon a kutatási tevékenységbe. A 
kutatócsoport oktató tagja – kiegészülve a Pápai Református Teológia 3 hallgatójával – a 
Dunántúli Református Egyházkerület 1956-1957 közötti levelezési, és jegyzőkönyv anyagát 
tekintette végig. Kiemelt figyelmet kapott minden olyan irat, amely a forradalom megtorlása 
során kivégzett levéli lelkipásztor Gulyás Lajos személyével kapcsolatban hozott újabb 



felfedezéseket. Minden bizonnyal a kutatási feladatok elvégzése hosszú távú kutatásnak az 
elindítói lesznek. 
 
Dogmatika, etika tanszék 
Gyakorlati teológia tanszék 
 

2. kiegészítő, támogató tevékenységek 
 
 a) – gazdálkodás  
 A PRTA működése anyagi hátterének nyilvántartásáról, kezeléséről szakképzett, 
gazdag szakmai tapasztalattal rendelkező pénzügyi, gazdasági vezető foglalkoztatásával 
gondoskodik. 
  
 b) – személyzeti munka, foglalkozáspolitika  
 A PRTA az oktatószemélyzeten kívül az adminisztrációs feladatok elvégzésére, a 

rektori hivatal irányítására hivatalvezetőt, a gazdasági, pénzügyi feladatok teljesítésére 
gazdasági igazgatót, az épület állagának megóvása, kisebb javítások elvégzésére 
karbantartót, az intézmény informatikai igényeinek kielégítésére külsős megbízott 
rendszergazdát és az épület, a kollégium, az oktatótermek tisztaságának és rendjének 
fenntartása érdekében takarítószemélyzetet foglalkoztat. 
  
 c) – könyvtári szolgáltatás  
 Továbbra is a hallgatók rendelkezésre áll a tanszéki könyvtárakon kívül a Pápai 

Református Gyűjtemények  könyvtára és levéltára, ahol ettől az évtől az ATLA  (The 
American Theological Library Association) Religion Database révén  mintegy 620.000 
vallási témájú tudományos újságcikk érhető el. A tanszéki könyvtárak folyamatos bővítés 
alatt állnak. 
  
 d) – kollégium 
 A PRTA minden hallgatójának teljes körű kollégiumi ellátást biztosít.  A női hallgatók 
szobái kis konyhával is fel vannak szerelve (hűtőgép,  tűzhely, mosogató), de az épület 
minden szintjén, minden szárnyban  közösen is használható konyhák állnak a kollégisták 
rendelkezésére. A  Pápai Kollégium Gimnáziumának konyhájában napi három 
alkalommal meleg  ételhez juthatnak a hallgatók kedvezményes áron. A ruhák tisztán 
tartását nagyteljesítményű mosógépek biztosítják. Minden kollégiumi szoba 
nagysebességű (12Mbit/s) szélessávú internetkapcsolattal  rendelkezik, a kollégiumban a 
WiFi használata is lehetséges. A  számítógépteremben a saját számítógéppel nem 
rendelkező hallgatók is  tanulmányaikhoz szükséges alapvető informatikai 
szolgáltatásokhoz  jutnak (világháló elérése, irodai programcsomag, böngésző, 
víruskereső  használata stb.).  
  
 e) – igazgatási tevékenység – oktatásszervezés  
  
 f) – iratkezelés 
 Az adatok nyilvántartásáról, adatkezelésről, adatszolgáltatásról a  SZMSZ-ben 
található szabályozásnak megfelelően a kreditátviteli  kérelmeket, vizsgalapokat, ill. 
szigorlati űrlapokat a rektori hivatal  Elektronikus Tanulmányi Nyilvántartóban és 
nyomtatott formában is  tárol. Az intézményi iktató könyvet a rektori hivatal vezetője 
vezeti.  
  



 g) – adatvédelem 
 Elektronikus Tanulmányi Nyilvántartó (ETN) szofisztikált jogosultsági  rendszere 

lehetővé teszi az oktatás adataihoz való hozzáférés  finomhangolását. A rektori és 
gazdasági hivatal gépein tárolt  adatokról, valamint az ETN adatairól, az intézet 
honlapjának  tartalmáról rendszeres biztonsági mentés készül nemcsak az intézményen  
belüli, hanem külső adathordozóra is.  
  
 h) – baleset- és munkavédelem  

 A PRTA biztosította az intézmény egész területén minden dolgozójának  és hallgatójának 
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos  munkavégzés személyi-tárgyi feltételeit. 
Dohányozni csak az épületen  kívül erre kijelölt dohányzóhelyen volt szabad. A 
szélsőséges  időjárásból, természeti katasztrófából járó veszélyek feltárásáról a  
kollégiumban a nyári szünidő alatt is kiemelten gondoskodott. Az  intézmény karbantartó 
személyzete elvégezte rendszeresen az időszakos  biztonságtechnikai felülvizsgálatokat. 
  
 i) – tűzvédelem  
Az előírásoknak megfelelően az oktatók és a kollégisták tűzvédelmi  oktatásban 
részesültek; a tűzvédelmi szakemberek a törvényben előírt  rendszerességgel átvizsgáltak 
az épületben található minden tűzjelző  készüléket. Az intézmény munkatársa hetente 
pénteken próbariasztás  révén bizonyosodik meg arról, hogy a riasztások eljutnak a 
tűzoltóság  központjába. A közösségi csatornákon, fórumokon (pl. a heti otthonóra)  a 
kollégista hallgatók figyelmét a vezetés időről időre felhívja a  legfontosabb tűzvédelmi 
szabályokra (pl. az egyes szobákban található  tűzhelyekkel körültekintően bánjanak, a 
szobákban elektromos hősugárzó  használata tilos, a folyosókat teljes szélességükben 
szabadon kell  hagyni). 
  
 j) – kártérítési és fegyelmi ügyek 
A 2012-es évben kártérítési és fegyelmi ügy nem volt. 
 
3. A közvetlen és közvetett partnerek2 igényeinek kielégítése 
 – a hallgatókat (beleértve a továbbtanuló felnőtteket),  
 – az egyházi munkaadókat (gyülekezetek, egyházmegyék, egyházkerület),  

A hallgatóknak a gyülekezeti gyakorlaton kívül – és még a VI. éves gyakorlat 
megkezdése előtt – lehetőségük van a gyülekezetekkel, az egyházmegyék és az 
egyházkerület képviselőivel való találkozásra és együttműködésre. Itt emelhető ki az 
évi három legációs alkalom, a teológus kiszállások, valamint olyan konferenciák, 
amelyeken időnként a hallgatók egy része is részt vesz, és amely az Intézmény 
Egyházkerületbe való beágyazottságát még inkább elmélyíti (Egyház és Iskola - 
Dunántúli Református Pedagógusok Találkozója, 2012. április 21; A lokálpatriotizmus 
esélyei a mai Magyarországon - Dunántúli Református Polgármesterek II.  
Találkozója, 2012. május 12; Az orvos, mint őrálló - Dunántúli  Református Orvosok 
III. Találkozója, 2012. okt. 6; Hit és közélet -Dunántúli Református Jogászok II. 
Találkozója 2012. nov. 10. 

 
 – a nemzetközi és hazai tudományos közösséget,  
 A PRTA minősített oktatói rendszeresen jelen vannak az évente  augusztus utolsó 

hetében megtartott Doktorok Kollégiumán előadóként,  valamint Vladár Gábor az 
újszövetségi szekció munkáját szervezi és  irányítja. A PRTA oktatói a nyaranta 
megrendezett, a magyar nyelvű  református teológiai intézmények oktatóinak 

                                                 
2 A hallgatók, oktatók és a hallgatót jövőben alkalmazó munkaadók (gyülekezetek, egyházi iskolák, intézmények. 



szervezett Coetus  tanulmányi munkájában előadásokkal részt vesznek. Ezen kívül 
kiemelhető a SOMEF (Südostmitteleuropäischer Fakultätentag) konferenciákon való 
aktív részvétel (2011-ben Budapesten került megrendezésre Das Erbe des  Sozialismus 
und die gegenwärtigen Herausforderungen  einer  theologisch-verantworteten 
Wirtschaftsethik címmel). Az oktatók továbbra is részt vesznek bel- és külföldi 
konferenciákon.  

 – a belső partneri körben az oktató és nem oktató munkatársakat.  
Az oktatók számára ingyenes ebédelési lehetőséget biztosít az  intézmény a Pápai 
Református Kollégium Gimnáziumának konyháján; s az  oktatóknak és a 
munkatársaknak ingyenes kollégiumi szobát, ill. az  életvitelszerűen ottlakóknak 
kollégiumi lakást nyújt. A vidéken  lakóknak a tömegközlekedés útiköltségét, valamint 
azzal egyenértékű benzinköltséget térít. 

 
IV. intézkedési terv a hibák kiküszöbölésére, a minőség javítása, tökéletesítése 
érdekében 

  
Teológia szak 
 

A tanév során a legjelentősebb tantervi változás volt az Ószövetségi bibliai teológia 
tanegység két szemeszterre bontása. A korábbi évek tapasztalatai azt mutatták, hogy a nagy 
mennyiségű anyag egy félévben történő elsajátítása és különösen elmélyítése nem volt 
kielégítő. A két szemeszterben a hallgatók sokkal jobban elmélyítették az ismereteket, ezt a 
zárthelyi dolgozatok bevezetése is elősegítette Az Ószövetségi konzultáció tanegység 
továbbra is a tanterv része marad, mert a hallgatók szakvizsgára történő készülését nagyban 
elősegíti. Mivel egyes hallgatók esetében a nyelvi szigorlatok és a szakvizsga között több év 
is eltelik, különösen szükséges az exegézis tanegységre, az Ószövetségi szakaszok olvasására 
való alapos felkészülés közvetlenül a szakvizsgát megelőzően. 
 
Újszövetségi tanszék 
A választható tanegységek bősége a hallgatói részvétel elaprózódását eredményezi, ezért 
megfontolandó, hogy a párhuzamos szemináriumok, ill. írásmagyarázat kurzusok számát 
csökkenteni kellene a létszám növelése érdekében, mert az öt-hat fő alatti csoportokban az 
alacsony létszám a színvonal csökkenésével is jár. 
 
Egyháztörténeti tanszék 

 
A vizsgákra és szigorlatra való felkészülés jó színvonalát a jövőben is meg kell tartani, 

valamint javítani a vizsgán való megjelenés arányát. Továbbra is szükséges a beugró, ami 
hozzájárul az órai látogatottság arányának javulásához. 
 
Dogmatika, etika tanszék 
 
Az év fontosabb eseményei és tanulságai: 
 

Az év során tapasztalt, tanulmányi eredmények terén tapasztalható javulást a jövőben 
meg kell tartani. Úgy tűnik, a tanszék által tanított tanegységek a közeljövőben újabb komolya 
változtatásra nem szorulnak, azoknak egymásra épülése megfelelő.  
 
Gyakorlati teológia tanszék 

 



Mivel ebben a tanévben a megszokottól eltérően – a nyelvvizsga hiányából fakadóan – 
több VI. éves hallgató nem tudta időben befejezni a tanulmányait, azok elhúzódnak. 
Szükséges annak átgondolása, hogyan lehet a tanulók nyelvvizsgára való felkészülését 
elősegíteni, és megszüntetni a rossz tendenciát, hogy a végzősök időben fejezhessék be 
tanulmányaikat.  
 
Katechéta-lelkipásztori munkatárs szak 
 

A tanév második félévében a szakra jelentős számú hallgató nyert felvételt, ami az 
Intézmény összlétszámának tekintetében is jó eredménynek számít. A szak hallgatói 
összességében nagyon jó tanulmányi eredményeket értek el. Ennek fenntartása, valamint a 
szak további népszerűsítése fontos feladat a jövőre nézve. 
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