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I. A szakok és szakirányok minőségértékelésének összegzése 
 
Teológia szak 
 
Ószövetségi tanszék 
 

A tantervben bekövetkezett jelentős módosítás volt a specializációs program 
megszüntetése, amelynek révén ettől az évtől kezdve a korábbi háromhoz képest négy Ó- és 
Újszövetségi írásmagyarázat tanegységet kell a hallgatóknak teljesíteniük. Ez a hallgatók 
igehirdetésre készülését is megkönnyíti azzal, hogy még jobb exegetikai alapozást nyújt.  

Az előző évi, exegetikai alapdolgozattal kapcsolatos tapasztalatok vezettek a 
rendszeres konzultációk bevezetéséhez. A korábbi években előfordult, hogy a tanegységet 
felvett hallgatók kifutottak az időből, túl sok időt töltöttek a forráskutatással, olvasással, s 
végül a dolgozat megírására már nem maradt idejük, vagy rossz színvonalú munkák születtek. 
Ettől az évtől kezdve 3 hetes rendszerességgel kell leadniuk egy-egy módszertani lépés 
alapján megírt fejezetet, valamint konzultációkon is részt vesznek. A tanár javítását, 
javaslatait figyelembe véve így a szemeszter végére lényegesen könnyebb mind a dolgozat 
véglegesítése, mind annak javítása.  
 
Újszövetségi tanszék 
A prelegáló jellegű tárgyak esetében az oktatás eredményessége majd a vizsgákon dől el. 
Exegézisen 8-9 hallgató vett részt, ami pápai léptékben tömegeket jelent. A szeminárium 
viszont nem úgy sikerült, ahogy terveztük. 
 A tavaszi félévben heti négynapos görög órarendet alakítottunk ki. A Görög 3 
résztvevői szépen is teljesítenek, már szinte mindenki le is vizsgázott. A Görög 1 tanegység 
viszont nagyon rossz eredménnyel zárult: a féléves anyagot nem sikerült végig venni az 
egyenletes óraelosztás ellenére sem. Az őszi félében a Görög 1-gyet folytató Görög 2 
tanegységnél visszatértünk a heti kétnapos nyelvoktatásra, amely egy kevéssel jobb 
eredményt mutat ennél a csoportnál, mint a négynapos. Úgy tűnik, hogy erősen csoportfüggő, 
hogy az egyenletes terhelést jelentő négynapos, vagy a kevesebb terhelést jelentő kétnapos 
oktatási rend hoz-e jobb eredményt. 
  
 
Egyháztörténeti tanszék 

 
Az első felében a vizsgákra és szigorlatra való felkészültség eddig nem látott színvonalat 

mutatott, nem volt egyetlen elégtelen eredmény sem. Csupán egyetlen hallgató nem jelent 
meg a vizsgán. Szükséges azonban az Egyetemes egyháztörténet képzésének későbbre 
halasztásra, mivel hiányoznak az ehhez a tanegységhez szükséges alapismeretek, mind 
dogmatikai, mind bibliaismereti, mind történelmi oldalon. Ezt támogatja az is, hogy így az 
egyetemes egyháztörténet szigorlat hátrébb kerül, és nem ütközik a nyelvi szigorlatokkal.  
 
Dogmatika, etika tanszék 
 
      A hallgatók az év során szépen teljesítettek, akik korábban halmozták a nem teljesített 
tanegységeket kirostálódtak, az új évfolyamok pedig komolyan veszik a tanulást. A 



rendszeres teológia tárgykörének szakkifejezéseiből a vizsgát megelőzően dolgozatot írnak a 
hallgatók, amelyet minimálisan 80%-os eredménnyel kell letenniük. Ezzel a „beugróval” 
elérhetjük a szakkifejezések helyes használatát és a szakirodalom pontos megértését. 
 
Gyakorlati teológia tanszék 

 
Több hallgató tudott élni ebben az évben is – most már a szak-specializációs 

tanegységek felvételével, amivel tanulmányaik lezárását is segíthették. Az őszi szemeszterben 
egy kiemelkedő létszámú és az átlagosnál jóval elkötelezettebb érdeklődéssel bíró hallgatói 
összetétel volt tapasztalható. 

Egy-egy hallgató esetében jelentősebb érdeklődés mutatkozott az Intézet által kínált 
egyes tanegységek gyakorlati hasznossága felől (Mire lesz ez jó egy gyülekezeti 
valóságban?). Mindez megmutatkozott az előadások alatt való rendszere dialógusban is a 
Hallgatók – Előadó tanárok között. Ebben az évben látható volt, hogy a végzett hallgatók 
számára volt lehetőség a gyülekezeti lelkészként való elhelyezkedésre. 
 
Katechéta-lelkipásztori munkatárs szak 
 

A szak hallgatóinak érdeklődése kiemelkedő volt az év során, s tanulmányi 
eredményeik összességében bizakodásra adnak okot. Igaz ez mind a kötelező tanegységek 
teljesítésére, mind pedig a szemináriumi munkákra.  
 A hallgatók nagy elszánással és lelkesen végzik a munkájukat, remélve, hogy a 
diplomájukkal a hittan oktatásban el tudnak helyezkedni. Azoknak a hallgatóknak, akik már 
végeztek eddig sikerült állást kapniuk. 
 
II. Az oktatási és kutatási tevékenységről szóló két féléves beszámoló 
 
Teológia szak 
 
Ószövetségi tanszék 
 
2012/13, tavasz (Oktatók, meghirdetett tanegységek és az azokat felvett hallgatók száma, 
valamint szöveges értékelés) 
 
Balla Ibolya: 
 
Exegetikai alapdolgozat (A001): 1 
Exegetikai alapdolgozat (A001a): 2 
Ószövetségi bevezetés 2 (B014a): 8 
 
Ószövetségi írásmagyarázat 1 módszertannal (B015): 6 
Ószövetségi írásmagyarázat 2 (B016): 3 
Ószövetségi írásmagyarázat 3 (B017): 6 
Ószövetségi bibliai teológia (B035): 1 
Ószövetségi bibliai teológia 2 (B036): 6 
Ószövetségi kortörténet (B037): 8 
Ószövetségi konzultáció (B050): 2 
Szakfordítás 2 (angol) (L112): 4 
Szakfordítás 3 (angol) (L113): 4 
Egyéb sémi nyelvek (SO01): 2 



Haladó szövegolvasás 3 (Nehéz bibliai szakaszok) (SO06): 2 
Bibliai kortörténet (TEO011): 15 
Ószövetségi biblikus teológia (TEO012): 1 
Ószövetségi szeminárium (TEO 110): 6 
 
Hamar Zoltán: 
 
Hebraicum szigorlat (B001): 2 
Hebraicum szigorlat (B001a): 7 
Héber nyelv 2 (B011a): 5 
Héber nyelv 3 (B012): 9 
Modern héber (ivrit) kezdőknek (B285): 3 
Ószövetségi bibliaismeret (TEO001): 1 
Dolgozat (TEO112): 3 
 

A zárthelyi dolgozatok minden ószövetségi tanegység esetében összességében jobbak 
lettek, mint az előző félévben; ez főleg a másodéveseket érintette, közülük mindenki javított 
az őszi félév eredményein azoknál a tanegységeknél, amelyeknek oktatása két szemesztert 
ível át. Népszerűsítettük a hallgatók körében a Tudományos Gyűjtemények könyvtárát, ill. 
azon belül az értékes ATLA publikációs adatbázis használatát. A katechéta szakon tanított 
tanegység a Bibliai kortörténet volt, amely magában foglalta az ó- és újszövetségi 
kortörténetet. A hallgatók írásban vizsgáztak, jó eredményekkel. Az ószövetségi konzultációt 
a hallgatók is egyre inkább segítségként értelmezik, ami megkönnyíti felkészülésüket a 
szakzáróvizsgára. A vizsgaperikópák gyakorlására irányuló konzultációk egy része a tavaszi 
szemeszter elején, míg egy része a végén, közvetlenül a vizsgát megelőző napokban van, 
hogy a héber szövegek olvasásának, fordításának gyakorlatából senki se essen ki. Ez 
különösen azok számára segítség, akiknél az exegézis tanegység teljesítése és a szakvizsga 
között akár évek is elteltek, és iskolai keretek között nem volt lehetőségük a héber nyelv 
gyakorlására. 

A héber nyelvoktatás terén hosszú időn keresztül nem lehetett arról hírt adni, hogy a 
Héber 1-2 tanegységeket mindenki sikerrel teljesítette, az előző félévben azonban ez 
lényegében megtörtént, s most is reménység szerint megtörténik. A heti kétszeri 
korrepetálásnak jótékony hatását lehet érezni. Az érme másik oldala viszont, hogy míg 
korábban az elégtelenek mellett adódtak jeles eredmények is, most várhatóan közepes lesz a 
legjobb eredmény. A modern héber nyelv (ivrit) tanegység rendszeres oktatása is 
megkezdődött, ez esetben 3 hallgató vett részt az órákon. 
 
2013/14, ősz: 
 
Balla Ibolya: 
 
Exegetikai alapdolgozat (A001a): 1 
Ószövetségi bevezetés 1 (B013a): 5 
Ószövetségi írásmagyarázat 2 (B016): 3 
Ószövetségi kortörténet (B037): 5 
Tematikus ószövetségi bibliaismeret (B041): 1 
Ószövetségi konzultáció (B050): 1 
Ószövetségi írásmagyarázat 4 (B052): 2 
Ószövetségi szövegolvasás 2 (B061): 3 
Ószövetségi szövegolvasás 4 (B063): 2 



Szakfordítás 1 (angol) (L101): 2 
Szabadon választható (SVM003) hatástörténet, szemináriumi dolgozat: 19 
Bibliai kortörténet (TEO011): 1 
Ószövetségi biblikus teológia (TEO012): 1 
Ószövetségi szeminárium (TEO110): 2 
Dolgozat (TEO112): 3 
 
Hamar Zoltán: 
 
Hebraicum szigorlat (B001a): 12 
Héber nyelv 1 (B010a): 10 
Héber nyelv 3 (B012): 9 
Bibliaismeret 1 (B030): 9 
Modern héber (ivrit) haladóknak 1 (B287): 2 
Biblián kívüli héber feliratok (B288): 1 
Ószövetségi bibliaismeret (TEO001): 2 
 

Az elmúlt éveket végigtekintve a mostani másodév hallgató teljesítettek legjobban az 
Ószövetségi kortörténet és Ószövetségi bevezetés tanegységből a zárthelyi dolgozatok 
tekintetében. E félévtől megszűnt a specializációs program, és az így szabaddá vált kreditek 
az Ó- és Újszövetségi írásmagyarázat 4 tanegység teljesítésével szerezhetőek meg. A 4. 
írásmagyarázat tanegység bevezetését az igehirdetések még jobb exegetikai 
megalapozottságának követelménye tette az elmúlt évek során egyre sürgetőbbé és indokolttá. 
Az írásmagyarázat tanegységekhez ettől a félévtől kötődik az ún. szövegolvasás tanegység, 
ami a félévek során átvett ó- és újszövetségi szövegek még hatékonyabb feldolgozását teszi 
lehetővé. A szakvizsga héber és görög perikópái változatlanul a 4-4 írásmagyarázat tanegység 
során átvett szövegekből kerülnek ki. 
 A tanszék, ehhez kötődően a Simeon Kutatóintézet folytatta a könyvállomány 
gyarapítását bibliai teológia, kor- és vallástörténeti tárgyú könyvek beszerzésével, valamint 
folytatja a TDOT sorozatának beszerzését. A kisprófétákhoz kommentárok írásába kezdtek a 
tanszék oktatói külső oktatók bevonásával. Ezen kívül elkezdődött a Theological Dictionary 
of the Old Testament sorozat kötetinek beszerzése is. 
 A héber nyelvoktatás terén a kezdő héber csoportból mindenki sikerrel teljesítette a 
követelményeket a dolgozatok alapján; a korábbi évfolyamoknál érezhetően jobb képességű 
és népesebb első évfolyamról van szó. Az Ószövetségi bibliaismeret tárgy esetében a 
dolgozatok alapján a hallgatók átlagos eredményt értek el. A héber 3 tanegységnél kellemes 
meglepetésként a másodévesek a szorgalmi időszak dolgozatainak tekintetében az előző két 
félév eredményét érezhetően felülmúlva teljesítették. Bár az előző félévből folytatódó ivrit 
nyelv tanegység és Ószövetségen kívüli héber feliratokat elemző szemináriumok esetében 
korlátozott volt az érdeklődés, a résztvevők lelkesen és tisztességgel teljesítették a 
követelményeket. 
 
Újszövetségi tanszék 
 
2012/13, tavasz 
 
A félévben a Biblikus Intézet Újszövetségi tanszéke által megszervezett és megtartott 
kurzusok:  
 
kód a kurzus címe oktató létszám



A001 Exegetikai alapdolgozat Vladár Gábor Dr [1200000013]Balla 
Ibolya [1201100003] 

1 

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

2 

B003a Graecum szigorlat Hanula Gergely [1200000020] 5 
B020 Görög nyelv 1 Hanula Gergely [1200000020] 4 
B021 Görög nyelv 2 Hanula Gergely [1200000020] 2 
B022 Görög nyelv 3 Hanula Gergely [1200000020] 9 
B025 Újszövetségi írásmagyarázat 1 Hanula Gergely [1200000020] 3 
B027 Újszövetségi írásmagyarázat 3 Vladár Gábor Dr [1200000013] 9 
B031 Bibliaismeret 2 Vladár Gábor Dr [1200000013] 9 
B033 Újszövetségi bibliai teológia 1 Vladár Gábor Dr [1200000013] 2 
B034 Újszövetségi bibliai teológia 2 Vladár Gábor Dr [1200000013] 7 
B038 Újszövetségi kor- és vallástörténet Vladár Gábor Dr [1200000013] 4 
B051 Újszövetségi konzultáció Vladár Gábor Dr [1200000013] 2 
B191 Újszövetségi szeminárium (Keresztség 

az ÚSZ-ben) 
Vladár Gábor Dr [1200000013] 2 

B286 Szakszöveg feldolgozás Hanula Gergely [1200000020] 1 
SU05 Újszövetségi exegézis (haladó 1) Hanula Gergely [1200000020] 1 
SU06 Újszövetségi exegézis (haladó 2) Vladár Gábor Dr [1200000013] 1 
SVT007 Szabadon választható szakmai Hanula Gergely [1200000020] 2 
SVT008 Szabadon választható szakmai Hanula Gergely [1200000020] 13 
TEO002 Újszövetségi bibliaismeret Vladár Gábor Dr [1200000013] 14 
TEO010 Biblikus szigorlat Vladár Gábor Dr [1200000013] 13 
TEO013 Újszövetségi biblikus teológia Vladár Gábor Dr [1200000013] 18 
TEO111 Újszövetségi szeminárium Vladár Gábor Dr [1200000013] 15 
 
Az intézet oktatói által tartott szigorlatok, szakdolgozati témavezetések: 
 
kód a tárgy neve oktató létszám
A001 Exegetikai alapdolgozat Vladár Gábor Dr [1200000013]Balla 

Ibolya [1201100003] 
1 

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

2 

B003a Graecum szigorlat Hanula Gergely [1200000020] 5 
 
Dr. Vladár Gábor: Prelegáló jellegű tárgyak voltak soron e félévben; az oktatás 
eredményessége majd a vizsgákon dől el. Exegézisen 8-9 hallgató vett részt, ami pápai 
léptékben tömegeket jelent. A szeminárium viszont nem úgy sikerült, ahogy terveztük. 
 
Dr. Hanula Gergely: E félévben heti négynapos görög órarendet alakítottam ki. A Görög 3 
résztvevői szépen is teljesítenek, már szinte mindenki le is vizsgázott. A Görög 1 viszont 
tragikus: a féléves anyagot nem lehetett velük végig venni. 
 
 
 
 



2013/14, 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] 1 
B021 Görög nyelv 2 Hanula Gergely [1200000020] 4 
B022 Görög nyelv 3 Hanula Gergely [1200000020] 1 
B023a Újszövetségi bevezetés Vladár Gábor Dr [1200000013] 9 
B025 Újszövetségi írásmagyarázat 1 Vladár Gábor Dr [1200000013] 5 
B026 Újszövetségi írásmagyarázat 2 Hanula Gergely [1200000020] 4 
B027 Újszövetségi írásmagyarázat 3 Vladár Gábor Dr [1200000013] 2 
B031 Bibliaismeret 2 Vladár Gábor Dr [1200000013] 5 
B033 Újszövetségi bibliai teológia 1 Vladár Gábor Dr [1200000013] 2 
B034 Újszövetségi bibliai teológia 2 Vladár Gábor Dr [1200000013] 2 
B040 Exegetikai módszertan Vladár Gábor Dr [1200000013] 9 
B051 Újszövetségi konzultáció Vladár Gábor Dr [1200000013] 1 
B055 Újszövetségi szeminárium Vladár Gábor Dr [1200000013] 3 
B056 Újszövetségi szövegolvasás 1 Vladár Gábor Dr [1200000013] 5 
B057 Újszövetségi szövegolvasás 2 Hanula Gergely [1200000020] 4 
B058 Újszövetségi szövegolvasás 3 Vladár Gábor Dr [1200000013] 2 
B289 A Heidelbergi Káté Szentírás-

használata 
Vladár Gábor Dr [1200000013] 3 

SU06 Újszövetségi exegézis (haladó 2) Vladár Gábor Dr [1200000013] 1 
SVT003 Szabadon választható szakmai Hanula Gergely [1200000020] 23 
SVT008 Szabadon választható szakmai Hanula Gergely [1200000020] 2 
SVT011 Szabadon választható szakmai Hanula Gergely [1200000020] 2 
TEO002 Újszövetségi bibliaismeret Vladár Gábor Dr [1200000013] 3 
TEO010 Biblikus szigorlat Vladár Gábor Dr [1200000013] 4 
TEO111 Újszövetségi szeminárium Hanula Gergely [1200000020] 3 
 
Az intézet (újszövetséges) oktatói által tartott szigorlatok, szakdolgozati témavezetések: 
 
kód a tárgy neve oktató létszám
A001a Exegetikai alapdolgozat Vladár Gábor Dr [1200000013]Balla 

Ibolya [1201100003] 
1 

B003a Graecum szigorlat Hanula Gergely [1200000020] 2 
 
Dr. Vladár Gábor:  
 
Dr. Hanula Gergely: A Görög 2-es csoporttal az előző félévi negatív tapasztalatok alapján 
visszatértünk a heti két napos nyelvoktatáshoz, amely ennél a csoportnál nem mutat rosszabb 
eredményt, mint az előző félév négynapos beosztása. A rendkívül kis létszám nagyon 
megnehezíti az oktatást. 



Az írásmagyarázat 1 tanegység keretében Mt 5-7-et vettük, és noha a görög szöveg 
viszonylagosan könnyűnek tekinthető, meglehetősen vontatottan haladtunk, és az egyébként 
szokásos penzum 50 %-át is alig tudtuk teljesíteni.  
 A katechéta szakon az újszövetségi perikópák óravázlatos feldolgozása nagyon vegyes 
eredményt hozott, néhány kiemelkedően alapos munka mellett született jópár „összeollózott” 
dolgozat is. Kiderült, hogy bizonytalanok a módszertani követelményekben, amit jeleztem a 
szakfelelősnek. 
 
Egyháztörténeti tanszék 
 
2012/13, 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 4, egyházjog 1-2 és az 
egyháztörténet szigorlat voltak. Az értelmiségi sávban pedig a Művelődéstörténet 1 tanegység 
került meghirdetésre. A vizsgákra és szigorlatra való felkészültség eddig nem látott 
színvonalat mutatott, nem volt egyetlen elégtelen eredmény sem. Csupán egyetlen hallgató 
nem jelent meg a vizsgán, egyházjog 2 kollokviumon egy hallgató nem jött vizsgázni. dr. 
Márkus Mihály kifogásolta az egyháztörténelem órákon megjelentek létszámát, hiszen volt 
olyan, hogy csak 1 hallgató jelent meg. Ez minden valószínűség szerint az óraütközéseknek 
tudható be. 

A szabadon választható tárgyak száma ebben a szemeszterben elég jelentősen növekedett. 
Értelmiségi sávban Magyar irodalomtörténet 4, ezen kívül Jézus búcsúbeszédei (Jn 14-17) 
Kálvin magyarázatában, A diakóniai tisztség Kálvinnál, 450 éves a Heidelbergi Káté, Az 
egyházi adminisztráció, mint az egyházigazgatás része, Vallásszociológia került 
meghirdetésre, emellett mind dr. Márkus Mihály, mind dr. Szabó Előd hirdetett meg 
szemináriumot. Összesen 39 dolgozat érkezett be a hallgatóktól. Kiemelendő a meghirdetett 
szemináriumok témája. Két szabadon választható tanegység Kálvinnal foglalkozott. A Kálvin 
évek kapcsán megjelenő Kálvin kommentárokhoz kapcsolódó téma Jézus búcsúbeszédeinek 
kálvini értelmezését vizsgálta. Ugyancsak fontos reformátorunk esetében a negyedik 
tisztségnek (a lelkész, tanító és presbiter mellett) a diakónusnak a szerepe. Ezen kívül a dr. 
Márkus Mihály által meghirdetett szemináriumon a résztvevők egyháztörténeti életrajzokat 
dolgoztak fel. dr. Szabó Előd a diákok kérésére vallásszociológiát adott elő, először az 
akadémia történetében szabadon választható tanegységként. Az előadásokat komoly 
beszélgetések követték. Az általa meghirdetett egyik szeminárium a valdensekről szólt, a 
másik célja pedig az volt, hogy a hallgatókat bevezessék a kerületi levéltári kutatás 
módszereibe. Kiemelendő hitvallási iratunk, a Heidelbergi Káté 450 éves jubileuma, amely 
előtt a szeminárium meghirdetésével tisztelgünk. Ugyancsak fontos szerepet kapott a 
gyülekezeti adminisztrációval kapcsolatos tanegység, hiszen olyan gyakorlati kérdéseket 
lehetett vizsgálni, ami a lelkészi szolgálatban való eligazodásra készíti fel a hallgatókat. 
Meghirdetésre kerültek mindkét oktató részéről specializációs tanegységek is. Az 
egyháztörténet segédtudományai, Kálvin élete és munkássága, Magyar irodalomtörténet 1, 
Egyháztörténeti szeminárium 1-2, Egyetemes teológiatörténet és Gyülekezeti adminisztráció 
került meghirdetésre. Specializáció keretében 12 dolgozat került benyújtásra. 
 
2013/14, ősz 
 



A Tanszék életében igen komoly változás történt ebben a szemeszterben. Tekintve, hogy 
dr. Márkus Mihály egyetemi tanár a 70. életévét betöltötte, ezért az aktív oktatástól 
visszavonult. Az Akadémia professzor emeritus címmel tüntette ki, így ilyen formában az 
Akadémiával kapcsolatban maradt. Ehhez kapcsolódó hír az is, hogy a Tanszék, dr. Szabó 
Előd közreműködésével ünnepi kötetet állított össze a nyugalomba vonuló püspök-professzor 
tiszteletére. „Isten Fia magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe” címmel jelent meg 
a kötet a PRTA kiadásában. Összesen 13 szerző küldött be írást a kötetbe, a szerzők nagy 
része Akadémiánk oktatója. Az Egyháztörténeti Tanszék óráinak ellátására így főállású 
oktatóként egyedül dr. Szabó Előd maradt, ám segítségként az Akadémia Kutatói is 
bevonhatóak. 

A másik fontos változást a tárgyak és a képzés átstrukturálása jelentette. A tapasztalat 
alapján a specializációs tárgyaknak nem volt súlya, 1-2 hallgató vette fel őket, így érdemi 
munkát nem lehetett végezni. A Szenátus döntése alapján így a specializációs tanegységek a 
szigorlatokat követő kötelező tanegységekként kerülnek meghirdetésre. Ezek az 
egyháztörténeti tanszék keretében az Egyháztörténeti szeminárium 1-2 és a Gyülekezeti 
adminisztráció 2-2-2 kredites tárgyai lesznek. 

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 1-3, magyar 
egyháztörténet 1, Egyháztörténeti szeminárium 1 és az egyháztörténet szigorlat voltak. A 
kötelező szeminárium keretében folytattuk a megkezdett levéltári kutatást, amelyet a 
következő félévben a levéltárban dolgozó kutató tanárainkkal kiegészülve, kutatás-
módszertani szeminárium formájában szeretnénk megtartani. A kutatók megkeresése 
megtörtént, örömmel fogadták a felkérést. Ebben a formában 5 dolgozat érkezett be. Az 
értelmiségi sávban pedig a Proszeminárium 1 és a Művelődéstörténet 1-2 tanegységek 
kerültek meghirdetésre. 

A szabadon választható tárgyak ebben a szemeszterben szinte teljesen megszűntek. 
Csupán a kifutó specializációs tárgyak kerültek meghirdetésre, minden valószínűség szerint 
még a következő 3 félévben fog ez előfordulni. A meghirdetett specializációs tárgyak a 
következők voltak: Az egyháztörténet segédtudományai, Kálvin élete és munkássága, 
Egyháztörténeti szeminárium 1-2, Gyülekezeti adminisztráció. Összesen 5 dolgozat került 
benyújtásra. 

A szemeszter tapasztalataihoz tartozik az is, hogy a hallgatók kérdései és vizsgajegyei 
alapján szükséges az eddig később kezdődő alapozó tárgyunkat, a Művelődéstörténetet 
előrébb hozni, az Egyetemes egyháztörténet oktatását pedig a 3. félévben kezdeni. Az 
előadásokon azt éreztük, hogy az alapismeretek hiányoznak, mind dogmatikai, mind 
bibliaismereti, mind történelmi oldalon, így szerencsésebb lenne később megkezdeni az 
egyetemes egyháztörténet oktatását. Ezt támogatja az is, hogy így az egyetemes 
egyháztörténet szigorlat hátrébb kerül, és nem ütközik a nyelvi szigorlatokkal. Talán 
könnyebbé válna a hallgatóknak a félévenkénti egy szigorlat letételével a tanmenet teljesítése. 
Ennek megfelelően a tanszék által meghirdetett tárgyak meghirdetési félévei a 
következőképpen alakulnának. Ezt a javaslatot a tavaszi szemeszter első szenátusán a 
mintatanterv módosításának ügyében be fogjuk nyújtani. 

Proszeminárium 1 (2 kredit) 1. félév 
Művelődéstörténet 1 (4 kredit) 1. félév 
Művelődéstörténet 2 (4 kredit) 2. félév 
Egyetemes egyháztörténet 1/3 (2 kredit) 3. félév 
Egyetemes egyháztörténet 2/4 (2 kredit) 4. félév 
Felekezetismeret (2 kredit) 4. félév 



Egyetemes egyháztörténet 1/3 (2 kredit) 5. félév 
Egyetemes egyháztörténet 2/4 (2 kredit) 6. félév 
Egyetemes egyháztörténet szigorlat (4 kredit) 6. félév 
Magyar egyháztörténet 1. (3 kredit) 7/9. félév 
Magyar egyháztörténet 2. (3 kredit) 8/10. félév 
Egyházjog 1. (2 kredit) 7/9. félév 
Egyházjog 2. (2 kredit) 8/10. félév 
Egyháztörténeti szeminárium 1. (2 kredit) 7/9. félév 
Egyháztörténeti szeminárium 2. (2 kredit) 7/9. félév 
Gyülekezeti adminisztráció (2 kredit) 8/10. félév 

 
Dogmatika, etika tanszék 
 
2012/13, tavasz 
 
A félév során meghirdetett kurzusok: 
 

kód név oktatók 
lét-
szám

É021a Filozófiatörténet 2 Grigely Csaba Árpád 
[1200000022] 

4 

FIL002 Filozófia 2 Grigely Csaba Árpád 
[1200000022] 

13 

R104 Rendszeres teológiai vagy egyháztörténeti 
szeminárium 

Németh Tamás Dr 
[1201200002] 

1 

TEO020 Dogmatika szigorlat Németh Tamás Dr 
[1201200002] 

1 

TEO021 Dogmatika Németh Tamás Dr 
[1201200002] 

1 

TEO022 Hitvallásismeret Németh Tamás Dr 
[1201200002] 

1 

L131 Szakfordítás 3 (német) Németh Tamás Dr 
[1201200002] 

2 

TEO023 Keresztyén etika Németh Tamás Dr 
[1201200002] 

2 

HOG010 Tanítási gyakorlat 1 Németh Tamás Dr 
[1201200002] 

3 

TEO123 Dolgozat Németh Tamás Dr 
[1201200002] 

3 

HOG009 Nyári gyakorlat Németh Tamás Dr 
[1201200002] 

4 

HOG011 Tanítási gyakorlat 2 Németh Tamás Dr 
[1201200002] 

4 

TEO122 Etika szeminárium Németh Tamás Dr 
[1201200002] 

4 

HOG001 Gyülekezeti katechézis Németh Tamás Dr 
[1201200002] 

6 

R040 Proszeminárium Németh Tamás Dr 6 



[1201200002] 
R023 Bevezetés a teológiába 2 Németh Tamás Dr 

[1201200002] 
7 

R025a Etika 2 Németh Tamás Dr 
[1201200002] 

7 

HOG006 Hospitálás Németh Tamás Dr 
[1201200002] 

9 

R027a Vallástudomány Németh Tamás Dr 
[1201200002] 

10 

HOG005 Hospitálás 1 Németh Tamás Dr 
[1201200002] 

11 

R016 Dogmatika 2 Németh Tamás Dr 
[1201200002] 

12 

R011 Református szimbolika 2 Szabó István Dr 
[1200000016] 

6 

R001 Rendszeres teológia szigorlat Szabó István Dr 
[1200000016] 

11 

 
A szemeszter fontosabb eseményei és tanulságai: 
 
A Heidelbergi Káté megjelenésének 450. évfordulója köré szerveztük a szemináriumi 
alkalmakat, Kálvin teológiájának pedig a proszemináriumot.  
     A tanszék életében változást jelent, hogy a katechéta szak felelőse ettől a félévtől Dr. 
Németh Tamás lett, aki pedagógiai képzettsége és az intézményben lakása miatt vette át az 
egyébként egyre több jelentkezővel bíró szak felügyeletét. 
      A hallgatók a félév során szépen teljesítettek, akik korábban halmozták a nem teljesített 
tanegységeket kirostálódtak, az új évfolyamok pedig komolyan veszik a tanulást. A 
rendszeres teológia tárgykörének szakkifejezéseiből a vizsgát megelőzően dolgozatot írnak a 
hallgatók, amelyet minimálisan 80%-os eredménnyel kell letenniük. Ezzel a „beugróval” 
elérhetjük a szakkifejezések helyes használatát és a szakirodalom pontos megértését. 

 
2013/14, ősz 
 
A félév során meghirdetett kurzusok: 
 
kód név oktatók lét-szám
FIL001 Filozófia 1 Grigely Csaba Árpád [1200000022] 1 
FIL002 Filozófia 2 Grigely Csaba Árpád [1200000022] 1 
É001 Logika Grigely Csaba Árpád [1200000022] 8 
É020a Filozófiatörténet 1 Grigely Csaba Árpád [1200000022] 10 
R023 Bevezetés a teológiába 2 Németh Tamás Dr [1201200002] 1 
R040 Proszeminárium Németh Tamás Dr [1201200002] 1 
R101 Etika Szeminárium Németh Tamás Dr [1201200002] 1 
HOG011 Tanítási gyakorlat 2 Németh Tamás Dr [1201200002] 3 
R045 Dogmatika szeminárium Németh Tamás Dr [1201200002] 3 
TEO121 Dogmatika szeminárium 2 Németh Tamás Dr [1201200002] 3 
HOG006 Hospitálás 2 Németh Tamás Dr [1201200002] 5 



TEO123 Dolgozat Németh Tamás Dr [1201200002] 6 
HOG001 Gyülekezeti katechézis 1 Németh Tamás Dr [1201200002] 8 
HOG009 Nyári gyakorlat Németh Tamás Dr [1201200002] 8 
HOG010 Tanítási gyakorlat 1 Németh Tamás Dr [1201200002] 8 
R010 Református szimbolika 1 Németh Tamás Dr [1201200002] 8 
HOG005 Hospitálás 1 Németh Tamás Dr [1201200002] 10 
R022 Bevezetés a teológiába 1 Németh Tamás Dr [1201200002] 10 
R041a Hitvallásismeret Németh Tamás Dr [1201200002] 10 
R024a Etika 1 Németh Tamás Dr [1201200002] 11 
R043 Alkalmazott teológia 1 Németh Tamás Dr [1201200002] 12 
TEO022 Hitvallásismeret Németh Tamás Dr [1201200002] 23 
TEO021 Dogmatika Németh Tamás Dr [1201200002] 25 
TEO120 Dogmatika szeminárium 1 Németh Tamás Dr [1201200002] 25 
R001a Rendszeres teológia szigorlat Szabó István Dr [1200000016] 4 
 
A félév fontosabb eseményei és tanulmányi tapasztalatai: 
 

A félév során Grigely Csaba oktatta a szellemtudományi bevezető tárgyakat, Dr. 
Szabó István professzor a szimbolikát és a többi tárgyat pedig Dr. Németh Tamás oktatta. A 
curriculum új tárggyal bővült, ez az „alkalmazott teológia”, amelynek célja, hogy a megismert 
teológiai tételeket gyakorlatban is megtanuljuk alkalmazni, hitvallásunkba személyes 
meggyőződésként beépíteni. Vizsgáltuk a Heidelbergi Káté bibliai hátterét, a hitvallás 
megalkotásának okait és célját. A hallgatók a szorgalmi idő végére saját hitvallást állítottak 
össze, melyeket a következő szemeszterben közösen elemzünk és értékelünk. 
 A hallgatók évközben nagy érdeklődéssel kísérték figyelemmel az előadásokat, 
kutattak és készültek a szemináriumokon. Néhány diák volt csupán, akik rossz időbeosztás 
miatt dolgozatuk leadásával elmaradtak. Az eddig letett vizsgák jó eredményekről 
tanúskodnak. 
 
Gyakorlati teológia tanszék 
 
2012/13, tavasz 
 
Az Intézet keretein belül oktatott tárgyak ebben a félévben (tanegységek nevei – oktatói – 
hallgatói létszám): 
 
G019 Gyakorlati bibliamagyarázat 2 Kocsev Miklós Dr [1200000018] 1 
G033 Gyülekezetépítés 2 Kocsev Miklós Dr [1200000018] 1 
G038 Bevezetés a missziológiába 2 Kocsev Miklós Dr [1200000018] 1 
G052 Poimenika 2 Kocsev Miklós Dr [1200000018] 1 
G063 Gyakornoki kazuális igehirdetés 1 Kocsev Miklós Dr [1200000018] 1 
G065 Gyakornoki gyülekezeti munka 2 Kocsev Miklós Dr [1200000018] 1 
G066 Gyakornoki hittanóra 2 Kocsev Miklós Dr [1200000018] 1 
G067 Gyakornoki igehirdetés 2 Kocsev Miklós Dr [1200000018] 1 
G068 Gyakornoki kazuális igehirdetés 2 Kocsev Miklós Dr [1200000018] 1 
G069 Gyakornoki konzultáció 2 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 
SG05 Pasztorálpszichológia Kocsev Miklós Dr [1200000018] 1 
SG08 A vallásszociológia és a gyakorlati 

teológia összefüggései 
Kocsev Miklós Dr [1200000018] 1 

G018 Gyakorlati bibliamagyarázat 1 Kocsev Miklós Dr [1200000018] 2 
G050 Valláslélektan Kocsev Miklós Dr [1200000018] 2 
SG03 Pasztoráció Kocsev Miklós Dr [1200000018] 2 
SG04 Pasztoráció és interkulturalitás Kocsev Miklós Dr [1200000018] 2 
SG07 Liturgia mint az istentisztelet hordozója Kocsev Miklós Dr [1200000018] 2 
SG09 Valláspedagógia Kocsev Miklós Dr [1200000018] 2 
G001 Vizsgaistentisztelet Kocsev Miklós Dr [1200000018] 3 
G070 Legációk Kocsev Miklós Dr [1200000018] 3 
SG06 Gyakorlati ekkleziológiai határterületek Kocsev Miklós Dr [1200000018] 3 
SG10 szakszeminárium Kocsev Miklós Dr [1200000018] 3 
G168 Kazuáliák és az igehirdetés Kocsev Miklós Dr [1200000018] 4 
G173 Egyházművészet Tislér Géza [1200000026] 4 
G020 Liturgika Tislér Géza [1200000026]Kocsev 

Miklós Dr [1200000018] 
8 

G040 Himnológia Veres Györgyné Petrőcz Mária 
[1200000028] 

1 

G107 Egyházi ének 5 Veres Györgyné Petrőcz Mária 
[1200000028] 

1 

G106 Egyházi ének 4 Veres Györgyné Petrőcz Mária 
[1200000028] 

3 

G108 Egyházi ének 6 Veres Györgyné Petrőcz Mária 
[1200000028] 

4 

G042 Egyházi ének 2 Veres Györgyné Petrőcz Mária 
[1200000028] 

6 

 
Az Intézet keretein belül ebben a szemeszterben az oktatói munkát ugyanazok a 

személyek végezték, akik az előző félévben: Kocsev Miklós, Tislér Géza és Veres Györgyné 
Petrőcz Mária.  

Ebben a félévben – a hallgatói összetételből fakadóan – a gyakorlati bibliamagyarázat 
tanegység ismét megtartásra került, valamint a ‘Homiletika elmélet és gyakorlat’ tanegységek 
nem lettek megtartva, ahogy azt már az első félévben is jeleztem. 

A ‘Bevezetés a missziológiába 2’ tanegységet ismét magam tartottam egy fő részére 
(blokkosított formában). 

Több hallgató tudott élni ebben a félévben is a specializációs tanegységek felvételével, 
ahogy azt a fenti táblázat is részben visszaadja. 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.  
 
2013/14, ősz 
 
Az Intézet keretein belül oktatott tárgyak ebben a félévben (tanegységek nevei – oktatói – 
hallgatói létszám): 
 
G185 Egyházi beszéd és protokoll 2 Huszár Pál [1200000042] 9 



G001 Vizsgaistentisztelet Kocsev Miklós Dr [1200000018] 1 
GYKG027 Lelkipásztori (szakmai) gyakorlat 1. Kocsev Miklós Dr [1200000018] 5 
SG01 Elméleti alapok a homiletikában Kocsev Miklós Dr [1200000018] 1 
SG02 Klasszikus a gyakorlati teológiában Kocsev Miklós Dr [1200000018] 1 
SG03 Pasztoráció Kocsev Miklós Dr [1200000018] 1 
SG04 Pasztoráció és interkulturalitás Kocsev Miklós Dr [1200000018] 1 
SG05 Pasztorálpszichológia Kocsev Miklós Dr [1200000018] 1 
SG06 Gyakorlati ekkleziológiai határterületek Kocsev Miklós Dr [1200000018] 1 
SG07 Liturgia, mint az istentisztelet hordozója Kocsev Miklós Dr [1200000018] 1 
SG08 A vallásszociológia és a gyakorlati teológia 

összefüggései 
Kocsev Miklós Dr [1200000018] 1 

SG09 Valláspedagógia Kocsev Miklós Dr [1200000018] 1 
G036 Diakónika Kocsev Miklós Dr [1200000018] 4 
G070 Legációk Kocsev Miklós Dr [1200000018] 5 
GYKG023 Gyülekezetépítési blokk Kocsev Miklós Dr [1200000018] 5 
GYKG028 Lelkipásztori (szakmai) gyakorlat 2. Kocsev Miklós Dr [1200000018] 1 
G051 Poimenika 1 Kocsev Miklós Dr [1200000018] 7 
G050 Valláslélektan Kocsev Miklós Dr [1200000018] 8 
G014a Homiletika 1 Steinbach József [1200000024] 11
G016 Homiletikai gyakorlat 1 Kocsev Miklós Dr [1200000018] 11
G042 Egyházi ének 2 Veres Györgyné Petrőcz Mária 

[1200000028] 
1 

G043 Egyházi ének 3 Veres Györgyné Petrőcz Mária 
[1200000028] 

6 

G106 Egyházi ének 4 Veres Györgyné Petrőcz Mária 
[1200000028] 

6 

G040 Himnológia Veres Györgyné Petrőcz Mária 
[1200000028] 

8 

G041 Egyházi ének 1 Veres Györgyné Petrőcz Mária 
[1200000028] 

9 

 
Az Intézet keretein belül ebben a szemeszterben az oktatói munkát ugyanazok a 

személyek végezték, akik az előző félévben: Kocsev Miklós, Steinbach József és Veres 
Györgyné Petrőcz Mária.  
 Az Intézet ebben a félévben a ‘virágkorát’ élte. Homiletikai elmélet és gyakorlat 
tanegységeken minősített csoport vett részt 11 fővel. Számukra Steinbach József az elvi 
homiletikát blokkosítva oktatta. A ‘Valláslélektan’ és ‘Poimenika’ tanegységeken is nagy 
létszám képviseltette magát. Hatodévesek számára 4 blokkban 5 fővel folyt az oktatás (a 
gyülekezetépítési blokk Illés Dáviddal, valamint a katechetikai blokk Bíró Tünde segítségével 
lett megtartva).  
 Itt megjegyzendő, hogy ez a tanév az, amikor az Intézet átvezeti folyamatosan az új VI.- 
éves hallgatókra vonatkozó képzési rendet. Ez magában foglalja azt, hogy ennek a tanévnek a 
két különböző félévében két-két elméleti blokk kerül megtartásra. Ennek az új VI.- éves 
rendszernek a bevezetése az Egyházkerület illetékeseivel való egyeztetés alapján történik. 

Ebben a félévben – a hallgatói összetételből fakadóan – a gyakorlati bibliamagyarázat 
tanegység nem került megtartásra. 



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 kerültek meghirdetésre és megtartásra.  
 
Katechéta-lelkipásztori munkatárs szak 
 
2012/13, tavasz 
 
A félév során meghirdetett kurzusok: 
 

kód név oktatók 
lét-
szám

TEO012 Ószövetségi biblikus 
teológia 

Balla Ibolya [1201100003] 1 

TEO011 Bibliai kortörténet Balla Ibolya [1201100003] 15 
TEO062 Valláspedagógia 2 Bognárné dr. Kocsis Judit [1201200011] 23 
FIL002 Filozófia 2 Grigely Csaba Árpád [1200000022] 13 
TEO001 Ószövetségi 

bibliaismeret 
Hamar Zoltán [1200000019] 1 

TEO112 Dolgozat Hamar Zoltán [1200000019] 3 
É004 Szociológia Hámori Ádám [1200000052] 17 
SVT008 Szabadon választható 

szakmai 
Hanula Gergely [1200000020] 13 

TEO065 Katechetikai bemutató 
tanítás 

Kocsev Miklós Dr [1200000018] 5 

TEO064 Vallásdidaktika Kocsev Miklós Dr [1200000018] 6 
PSZ041 Pszichológiai gyakorlat Kocsev Miklós Dr [1200000018] 14 
TEO140 Pásztorálpszichológiai 

szeminárium 
Kocsev Miklós Dr [1200000018] 19 

A003 Szakdolgozat 2 Kocsev Miklós Dr [1200000018]Vladár Gábor Dr 
[1200000013]Balla Ibolya [1201100003] 

4 

A002 Szakdolgozat 1 Kocsev Miklós Dr [1200000018]Vladár Gábor Dr 
[1200000013]Németh Tamás Dr [1201200002]Balla 
Ibolya [1201100003]Szabó Előd Dr. 
[1200000055]Hanula Gergely [1200000020] 

3 

TEO030 Egyháztörténet szigorlat Márkus Mihály Dr [1200000015] 1 
TEO031 Egyetemes 

egyháztörténet 
Márkus Mihály Dr [1200000015] 1 

TEO034 Egyházismeret és 
felekezettudomány 

Márkus Mihály Dr [1200000015] 1 

TEO020 Dogmatika szigorlat Németh Tamás Dr [1201200002] 1 
TEO021 Dogmatika Németh Tamás Dr [1201200002] 1 
TEO022 Hitvallásismeret Németh Tamás Dr [1201200002] 1 
TEO023 Keresztyén etika Németh Tamás Dr [1201200002] 2 
HOG010 Tanítási gyakorlat 1 Németh Tamás Dr [1201200002] 3 
TEO123 Dolgozat Németh Tamás Dr [1201200002] 3 
HOG009 Nyári gyakorlat Németh Tamás Dr [1201200002] 4 



HOG011 Tanítási gyakorlat 2 Németh Tamás Dr [1201200002] 4 
TEO122 Etika szeminárium Németh Tamás Dr [1201200002] 4 
HOG001 Gyülekezeti katechézis Németh Tamás Dr [1201200002] 6 
HOG006 Hospitálás Németh Tamás Dr [1201200002] 9 
HOG005 Hospitálás 1 Németh Tamás Dr [1201200002] 11 
TEO033 Magyar egyháztörténet 2 Szabó Előd Dr. [1200000055] 1 
TEO032 Magyar egyháztörténet 1 Szabó Előd Dr. [1200000055] 6 
TEO051 Keresztyén 

neveléstörténet1 
Szabó Előd Dr. [1200000055] 7 

TEO042 Himnológia Veres Györgyné Petrőcz Mária [1200000028] 1 
TEO046 Egyházi ének 4 Veres Györgyné Petrőcz Mária [1200000028] 1 
TEO044 Egyházi ének 2 Veres Györgyné Petrőcz Mária [1200000028] 12 
TEO010 Biblikus szigorlat Vladár Gábor Dr [1200000013] 13 
TEO002 Újszövetségi 

bibliaismeret 
Vladár Gábor Dr [1200000013] 14 

TEO111 Újszövetségi 
szeminárium 

Vladár Gábor Dr [1200000013] 15 

TEO013 Újszövetségi biblikus 
teológia 

Vladár Gábor Dr [1200000013] 18 

 
A félév tapasztalatai: 
 

Az őszi szemesztertől a hallgatók létszáma emelkedni kezdett. Az évet 16 új hallgató 
kezdte meg, ehhez vettünk fel két keresztfélévest. A tavaszi félévben már 29 hallgató vett 
részt az oktatásban. A felkínált kurzusok közül az alapozó tárgyakat illetőleg a pedagógiai és 
filozófiai tárgyakat vették fel legtöbben. Hallgatóink döntő többsége már diplomát szerzett 
teológiából vagy pedagógiából. Az oktatásuk ezzel könnyebb is és nehezebb is. Könnyebbség 
az, hogy a felsőoktatásban már tájékozott emberek, de nehézséget jelent az, hogy sokan 
családosak, s ez megnehezíti számukra a tanulást. A tanulási kedvük, érdeklődésük, s a 
szemináriumi munkában nyújtott kiemelkedő teljesítményük figyelemre méltó és örvendetes. 
 A félév során többen abszolválták a gyakorlati tárgyakat, a bemutató tanítást. Két 
hallgatónk tett szakzáró vizsgát. Családi problémák miatt viszont többen kénytelenek voltak 
halasztani néhány vizsgát. Ez a probléma a jövőben is várható, néhányan jelezték halasztási 
szándékukat is. 
 
2013/14, ősz 
 
A félév során meghirdetett kurzusok: 
 

kód név oktatók 
lét-
szám

TEO011 Bibliai kortörténet Balla Ibolya [1201100003] 1 
TEO012 Ószövetségi biblikus 

teológia 
Balla Ibolya [1201100003] 1 

TEO110 Ószövetségi 
szeminárium 

Balla Ibolya [1201100003] 2 

TEO112 Dolgozat Balla Ibolya [1201100003] 3 
SVM003 Szabadon Balla Ibolya [1201100003] 19 



választható 
TEO001 Ószövetségi 

bibliaismeret 
Hamar Zoltán [1200000019] 2 

TEO111 Újszövetségi 
szeminárium 

Hanula Gergely [1200000020] 3 

SVT003 Szabadon 
választható szakmai 

Hanula Gergely [1200000020] 23 

TEO064 Vallásdidaktika Kocsev Miklós Dr [1200000018] 1 
SVT006 Szabadon 

választható szakmai 
Kocsev Miklós Dr [1200000018] 5 

SVT009 Szabadon 
választható szakmai 

Kocsev Miklós Dr [1200000018] 21 

SZD000 Szakdolgozat Kocsev Miklós Dr [1200000018]Bognárné dr. Kocsis 
Judit [1201200011]Vladár Gábor Dr 
[1200000013]Németh Tamás Dr [1201200002]Balla 
Ibolya [1201100003]Szabó Előd Dr. [1200000055] 

5 

HOG011 Tanítási gyakorlat 2 Németh Tamás Dr [1201200002] 3 
TEO121 Dogmatika 

szeminárium2 
Németh Tamás Dr [1201200002] 3 

HOG006 Hospitálás 2 Németh Tamás Dr [1201200002] 5 
TEO123 Dolgozat Németh Tamás Dr [1201200002] 6 
HOG001 Gyülekezeti 

katechézis 1 
Németh Tamás Dr [1201200002] 8 

HOG009 Nyári gyakorlat Németh Tamás Dr [1201200002] 8 
HOG010 Tanítási gyakorlat 1 Németh Tamás Dr [1201200002] 8 
HOG005 Hospitálás 1 Németh Tamás Dr [1201200002] 10 
TEO022 Hitvallásismeret Németh Tamás Dr [1201200002] 23 
TEO021 Dogmatika Németh Tamás Dr [1201200002] 25 
TEO120 Dogmatika 

szeminárium1 
Németh Tamás Dr [1201200002] 25 

PSZ001 Bevezetés a 
pszichológiába 

Simonné Zachár Anna [1201200001] 15 

PSZ011 Fejlődéslélektan Simonné Zachár Anna [1201200001] 31 
SVM002 Szabadon 

választható 
Szabó Előd Dr. [1200000055] 1 

TEO031 Egyetemes 
egyháztörténet 

Szabó Előd Dr. [1200000055] 3 

SVT005 Szabadon 
választható szakmai 

Szabó Előd Dr. [1200000055] 4 

TEO033 Magyar 
egyháztörténet 2 

Szabó Előd Dr. [1200000055] 5 

TEO132 Egyháztörténeti 
szeminárium 3 

Szabó Előd Dr. [1200000055] 5 

TEO130 Egyháztörténeti 
szeminárium 1 

Szabó Előd Dr. [1200000055] 6 

TEO030 Egyháztörténet 
szigorlat 

Szabó Előd Dr. [1200000055] 15 



TEO032 Magyar 
egyháztörténet 1 

Szabó Előd Dr. [1200000055] 19 

TEO131 Egyháztörténeti 
szeminárium 2 

Szabó Előd Dr. [1200000055] 22 

TEO051 Keresztyén 
neveléstörténet1 

Szabó Előd Dr. [1200000055] 26 

TEO044 Egyházi ének 2 Veres Györgyné Petrőcz Mária [1200000028] 1 
TEO045 Egyházi ének 3 Veres Györgyné Petrőcz Mária [1200000028] 19 
TEO042 Himnológia Veres Györgyné Petrőcz Mária [1200000028] 23 
B289 A Heidelbergi Káté 

Szentírás-használata 
Vladár Gábor Dr [1200000013] 3 

TEO002 Újszövetségi 
bibliaismeret 

Vladár Gábor Dr [1200000013] 3 

TEO010 Biblikus szigorlat Vladár Gábor Dr [1200000013] 4 
 
A félév tapasztalatai és tanulságai: 
 

A szak iránti érdeklődés megmaradt, az őszi szemeszterben 14 új hallgató kezdte meg 
a tanulmányait, keresztfélévre pedig 3 hallgató nyert felvételt. Többen kényszerültek 
halasztani, ezért a félévet 34 hallgatóval kezdhettük meg. A kínált kurzusok az alapozó 
tárgyak utáni rendszeres teológiai, pszichológiai és gyakorlati tárgyakat tartalmazták. Nagy 
számban és szép eredménnyel végezték a hallgatók a szemináriumi munkát. Többen 
elvégezték a hospitálási gyakorlataikat és megkezdték a gyakorló tanítást. A hallgatók döntő 
többsége sikerrel tett le a vizsgáit, ahol halasztás, vagy el nem végzett tanegység van, ott 
rendszerint családi és egyéb külső körülmény jelentett akadályt. Néhányan a múlt félévben 
nem teljesített tanegységeiket pótolni tudták. 
 A szakon oktatók általános tapasztalata, hogy a hallgatók nagy elszánással és lelkesen 
végzik a munkájukat, remélve, hogy a diplomájukkal a hittan oktatásban el tudnak 
helyezkedni. Azoknak a hallgatóknak, akik már végeztek eddig sikerült állást kapniuk. 
 
III. Összefoglaló minőségértékelés [az értékelés módszerei: a) becsült 
elégedettség b) eredménymutatók1] 

 
1. Alaptevékenységek: 
 a) – a képzés 
 
Teológia szak 
  
Ószövetségi tanszék 
 

A tantervben bekövetkezett jelentős módosítás volt a specializációs program 
megszüntetése és az Ó- és Újszövetségi írásmagyarázat 4 tanegységek, valamint a minden 
exegézis tanegységhez rendelt Szövegolvasás tanegység bevezetése. Ez a hallgatók 
igehirdetésre készülését is megkönnyíti, és még jobb exegetikai alapozást nyújt. Az előző 
évek tapasztalataiból azt a következtetést vontuk le, hogy az bizonyul a leghatékonyabb 
módszernek, ha a hallgatók az őszi félévben teljesítik az Ószövetségi kortörténet, míg a 

                                                 
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. 



tavaszi tanegységben az Ókori közel-kelet vallástörténete tanegységet. Ez az utóbbi jobb 
elsajátítását megkönnyíti.  
Szintén az előző évi, exegetikai alapdolgozattal kapcsolatos tapasztalatok vezettek a 
rendszeres konzultációk bevezetéséhez. A korábbi években előfordult, hogy a tanegységet 
felvett hallgatók kifutottak az időből, s a forráskutatás után a dolgozat megírására már nem 
maradt idejük. Ettől az évtől kezdve 3 hetes rendszerességgel kell leadniuk egy-egy 
módszertani lépés alapján megírt fejezetet, valamint konzultációkon is részt vesznek. A tanár 
javítását, javaslatait figyelembe véve így a szemeszter végére lényegesen könnyebb mind a 
dolgozat véglegesítése, mind annak javítása.  
 
Újszövetségi tanszék 
 
Az intézet ószövetségi tanszékének összegzésében említettek mellett a tanév során kiderült 
még, hogy a hallgatói létszám koncentrálása valóban jó hatással van az oktatás színvonalára, 
míg a nagyon kislétszámú csoportokban nehéz jó színvonalat elérni, a hallgatók motivációja 
itt igen alacsony, ami az elért eredményekben pontosan nyomon követhető. 
 
 
Egyháztörténeti tanszék 

Az első felében a vizsgákra és szigorlatra való felkészültség eddig nem látott színvonalat 
mutatott, nem volt egyetlen elégtelen eredmény sem. Csupán egyetlen hallgató nem jelent 
meg a vizsgán. Az óralátogatásban meglévő problémák nagy része most óraütközéseknek volt 
betudható. A kötelező tanegységeken kívül idén meghirdetett szemináriumok kiemelkedő 
érdeklődésre tettek szert, rendkívül nagyszámú dolgozat érkezett be. 
 A tanév második felében bekövetkezett személyi változás (dr. Márkus Mihály 
egyetemi tanár a 70. életévét töltötte be) mellett a tárgyak és a képzés átstrukturálása is 
bekövetkezett. A tapasztalat alapján a specializációs tárgyaknak nem volt súlya, 1-2 hallgató 
vette fel őket, így érdemi munkát nem lehetett végezni. A Szenátus döntése alapján így a 
specializációs tanegységek a szigorlatokat követő kötelező tanegységekként kerülnek 
meghirdetésre. Ezek az egyháztörténeti tanszék keretében az Egyháztörténeti szeminárium 1-
2 és a Gyülekezeti adminisztráció 2-2-2 kredites tárgyai lesznek. 

A szemeszter tapasztalataihoz tartozik az is, hogy az Egyetemes egyháztörténet 
tanegységhez az alapismeretek hiányoznak, mind dogmatikai, mind bibliaismereti, mind 
történelmi oldalon, így szerencsésebb lenne később megkezdeni annak oktatását. Ezt 
támogatja az is, hogy így az egyetemes egyháztörténet szigorlat hátrébb kerül, és nem ütközik 
a nyelvi szigorlatokkal.  
 
Dogmatika, etika tanszék 
 
Az év fontosabb eseményei és tanulságai: 
 
 A Heidelbergi Káté megjelenésének 450. évfordulója köré szerveztük a szemináriumi 
alkalmakat, Kálvin teológiájának pedig a proszemináriumot. A tanszék életében változást 
jelent, hogy a katechéta szak felelőse ettől a félévtől Dr. Németh Tamás lett, aki pedagógiai 
képzettsége és az intézményben lakása miatt vette át, az egyébként egyre több jelentkezővel 
bíró szak felügyeletét. 
     Az év során Grigely Csaba oktatta a szellemtudományi bevezető tárgyakat, Dr. Szabó 
István professzor a szimbolikát és a többi tárgyat pedig Dr. Németh Tamás oktatta. A 
curriculum új tárggyal bővült, ez az „alkalmazott teológia”, amelynek célja, hogy a megismert 
teológiai tételeket gyakorlatban is megtanuljuk alkalmazni, hitvallásunkba személyes 



meggyőződésként beépíteni. Vizsgáltuk a Heidelbergi Káté bibliai hátterét, a hitvallás 
megalkotásának okait és célját. A hallgatók a szorgalmi idő végére saját hitvallást állítottak 
össze, melyeket a következő szemeszterben közösen elemzünk és értékelünk. 
      A hallgatók az év során szépen teljesítettek, akik korábban halmozták a nem teljesített 
tanegységeket kirostálódtak, az új évfolyamok pedig komolyan veszik a tanulást. A 
rendszeres teológia tárgykörének szakkifejezéseiből a vizsgát megelőzően dolgozatot írnak a 
hallgatók, amelyet minimálisan 80%-os eredménnyel kell letenniük. Ezzel a „beugróval” 
elérhetjük a szakkifejezések helyes használatát és a szakirodalom pontos megértését. 
 
Gyakorlati teológia tanszék 

 
Több hallgató tudott élni ebben az évben is – most már a szak-specializációs 

tanegységek felvételével, amivel tanulmányaik lezárását is segíthették. 
Ebben az évben tavasszal találkozhattunk ismét azzal a jelenséggel, hogy – a hallgatói 
összetételből fakadóan – a ‘Homiletika elmélet és gyakorlat tanegység nem lett megtartva.  
Ugyanakkor az őszi szemeszterben egy kiemelkedő létszámú és az átlagosnál jóval 
elkötelezettebb érdeklődéssel bíró hallgatói összetétel volt tapasztalható. 

A 2013-as tanév az Intézet első félévében az átlagos képet mutatta. Az őszi szemeszter 
egy létszámbeli növekedést jelentett. Ez részben köszönhető annak, hogy az évfolyam 
összetételeknek köszönhetően is megnövekedett az Intézet által kínált tanegységeket 
felvehetők létszáma. 

Egy-egy hallgató esetében jelentősebb érdeklődés mutatkozott az Intézet által kínált 
egyes tanegységek gyakorlati hasznossága felől (Mire lesz ez jó egy gyülekezeti 
valóságban?). Mindez megmutatkozott az előadások alatt való rendszere dialógusban is a 
Hallgatók – Előadó tanárok között. Ebben az évben látható volt, hogy a végzett hallgatók 
számára volt lehetőség a gyülekezeti lelkészként való elhelyezkedésre. 

Az intézeti tanegységek most is a mintatanterv féléves beosztásának megfelelően 
került megtartásra.  
 
 
 
Katechéta-lelkipásztori munkatárs szak 
 

Az őszi szemesztertől a hallgatók létszáma emelkedni kezdett. Az évet 16 új hallgató 
kezdte meg, ehhez vettünk fel két keresztfélévest, így az év második felében már 29 hallgató 
vett részt az oktatásban. Hallgatóink döntő többsége már diplomát szerzett teológiából vagy 
pedagógiából. A tanulási kedvük, érdeklődésük, s a szemináriumi munkában nyújtott 
kiemelkedő teljesítményük az egész évben figyelemre méltó és örvendetes volt. 
 A félév során többen abszolválták a gyakorlati tárgyakat, a bemutató tanítást. Két 
hallgatónk tett szakzáró vizsgát. Családi problémák miatt viszont többen kénytelenek voltak 
halasztani néhány vizsgát. Ez a probléma a jövőben is várható, néhányan jelezték halasztási 
szándékukat is. 
 A szakon oktatók általános tapasztalata, hogy a hallgatók nagy elszánással és lelkesen 
végzik a munkájukat, remélve, hogy a diplomájukkal a hittan oktatásban el tudnak 
helyezkedni. Azoknak a hallgatóknak, akik már végeztek eddig sikerült állást kapniuk. 
 
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: 
2012 őszétől 2013 nyaráig: Tóth Cseperke 
2013 őszétől 2014 nyaráig: Tóth Cseperke 
 
Alkalmazottak: 
2013. októberi adat szerint: 
teljes munkaidős oktató: 10 (7 minősített) 
kutató: 3 
adminisztrációs/gazdasági munkatárs: 3 

  
 b) – a kutatás, kutatásfejlesztés  

 
Ószövetségi tanszék 
 

A tanszék oktatói továbbra is rendszeresen vesznek részt konferenciákon, Intézményen 
belül és kívül egyaránt (lsd. a minden tanszéket érintő Horizontok konferenciát alább). A 
hallgatók tanulmányait és egyéni kutatását elősegítendő folytatódik a Simeon Intézet 
könyvállományának bővítése, elsősorban lexikonokkal és szótárakkal, de kommentárokkal is. 
 2013 májusában a tanszék vendégelőadója volt Callum Carmichael, a Cornell 
University (USA) összehasonlító irodalomtudomány professzora, aki a Dekalógusról tartott 
előadást.  
 
Újszövetségi tanszék 
 
Az újszövetségi kommentárok kiadásának keretében az év során megjelent: 
Kálvin János: A katolikus levelek magyarázata. Bp, Kálvin Kiadó 2013. 



 
Egyháztörténeti tanszék 
 

Kálvin Kutatóintézet konferenciája 2013. október 9-10-én került megrendezésre. Ismét 
örömmel fogadtuk a kolozsvári teológia professzorának, Kolumbán Vilmosnak az előadását, 
aki korábban már járt nálunk. Előadást tartott a Dunántúli Egyházkerület főgondnoka, Dr. 
Huszár Pál, emeritus professzorunk, Dr. Márkus Mihály, a Debreceni Hittudományi Egyetem 
két doktorandusa Magyar Balázs Dávid és Orosz Adrienn, valamint a Debreceni 
Nagykönyvtár tudományos munkatársa, Dr. Fekete Csaba. Akadémiánk nevében Dr. Vladár 
Gábor mondott köszöntőt. Élvezetes, jó előadásokat tartogató konferenciának lehettünk 
részesei. 

Ehhez kapcsolódó hír az is, hogy a Tanszék, dr. Szabó Előd közreműködésével ünnepi 
kötetet állított össze a nyugalomba vonuló püspök-professzor, dr. Márkus Mihály tiszteletére. 
„Isten Fia magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe” címmel jelent meg a kötet a 
PRTA kiadásában. Összesen 13 szerző küldött be írást a kötetbe, a szerzők nagy része 
Akadémiánk oktatója. Az Egyháztörténeti Tanszék óráinak ellátására így főállású oktatóként 
egyedül dr. Szabó Előd maradt, ám segítségként az Akadémia Kutatói is bevonhatóak. 
 
Dogmatika, etika tanszék 
 

A Heidelbergi Káté megjelenésének 450. évfordulója alkalmából szerveztük meg a 
Horizontok II. Konferenciát, amelyen Dr. Kocsev Miklós: Az egyház reformációja régen és 
ma (néhány gyakorlati teológiai megfontolás) címmel, Dr. Márkus Mihály: Semper 
reformanda, Dr. Németh Tamás: Hitvallásos megújulás régen és ma, Dr. Balla Ibolya: 
Ezékiás, júdai király kultuszreformja, Dr. Vladár Gábor: A Tridentinum kérdése és a 
Heidelbergi Káté 80. kérdésének válasza mai kontextusban, Hamar Zoltán: A 
Deuteronomium, mint reformációs programtervezet, Dr. Hanula Gergely: Az újraformálódó 
„szent nyelv” címmel tartott előadást. A két napos programsorozaton lehetőség nyílt 
fórumbeszélgetésekre, amelyen a hallgatók teljes létszámmal jelentek meg. 
 
Gyakorlati teológia tanszék 
 
Katechéta-lelkipásztori munkatárs szak 
 
 
 
 
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. A heti egyszeri próbariasztás mellett 
ebben az évben átfogó katasztrófa- és tűzvédelmi ellenőrzés volt az Intézményben, 



amelynek keretében az illetékesek felülvizsgálták a menekülési útvonalakat és 
útvonaljelzőket, az akkumulátoros kivitelezésű jelzőlámpákat, a szükséges szabályzatok 
és villámvédelmi iratok meglétét, a fali tűzcsapokat és poroltókat és a füstérzékelőket. A 
tapasztalt hiányosságok megszüntetésére is sor került. 
 
 j) – kártérítési és fegyelmi ügyek 
A 2013-as 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 
ún. nyakkendő nélküli látogatás, amelynek keretében az Egyházkerület vezetői 
kötetlen fórumon tartanak tájékoztatást a végzősök elhelyezkedésének lehetőségeiről. 
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, szintén jó alkalmak az 
Egyházkerület gyülekezeteivel való kapcsolatépítésre (pl. Isten -  természet - ember - 
Dunántúli Református Gazdálkodók I. Találkozója  2013. nov. 9.). Ebben az évben 
került sor első ízben arra, hogy a hallgatók egy csoportja ellátogatott az Egyházkerület 
egyházi fenntartású középiskoláiba, hogy betekintést nyújtson a teológusok életébe és 
az oktatásba. Ez az éves nyílt napot napot egészíti ki, amelyen a teológiai tanulmányok 
iránt érdeklődő középiskolás diákok látogathatnak el a PRTA-ra. 
 

 – 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 
szervezett Coetus  tanulmányi munkájában előadásokkal részt vesznek. Ezen kívül 
kiemelhető a SOMEF (Südostmitteleuropäischer Fakultätentag) konferenciákon való 
aktív részvétel (2013-ban Sárospatakon került megrendezésre Kirche und Universität 
seit der Wende 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 
 

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



Ószövetségi tanszék 
 

A hallgatók igehirdetésre való jó felkészülése céljából fontos, hogy a négy teljesítendő 
Ószövetségi írásmagyarázat továbbra is a tanterv része maradjon. Az Ószövetségi 
írásmagyarázat 1 (módszertan) tanegység a módszertani lépések elsajátításában már most is 
hatékony, de a tapasztalatok alapján bevezetésre kerül a közösen feldolgozandó héber 
szövegen kívül önálló munka keretében egy szabadon választott szakasz alapján igetanulmány 
készítése, valamint egy, a tanár által kiadott szakasz alapján egy, kiválasztott módszertani 
lépés bemutatása az óra keretében. Így a félév során a hallgatók több – a héber Biblia – 
különféle szövegcsoportjaiból választott – szövegen is alkalmazhatják a módszertani 
lépéseket. Az exegetikai alapdolgozat esetében továbbra is szükség van a rendszeres 
konzultációkra, és a dolgozat szakaszos megírására (egy-egy fejezet leadása javításra 3 
hetente), mert így a tanári visszajelzés alapján a dolgozat még javítható és a végeredmény 
színvonalas munka lesz. A végzős hallgatók számára korábban tartott Ószövetségi 
konzultációk számát emelni kell tekintettel a szakvizsgán számon kért héber szöveg 
mennyiségére, és arra, hogy a több félévet is halasztott hallgatók akár 2-3 évet is 
kihagyhatnak, amely során nem foglalkoznak a héber nyelvtannal és az Ószövetségi 
szövegekkel. 
 
Újszövetségi tanszék 
 
A nyelvoktatásban továbbra is meg kell kísérelni az órák négy napra történő elosztását azzal, 
hogy ha a csoport nem kellőképpen motivált erre, akkor legyen lehetőség visszatérni a 2x2 
órás rendszerre az adott csoportnál. 
Az oktatásban folyamatos igény mutatkozik egy nyelvtan könyv vagy jegyzet kiadására, 
legalább az oktatott tananyagot lefedő mértékben. A jelenleg használt, a ragozásokat 
tartalmazó táblázatok nem elégségesek a hallgatók visszajelzése szerint. Az órán leadott 
anyagot rosszul vagy egyáltalán nem jegyzetelik, a nyelvtani magyarázatok nélkül pedig rossz 
a tanulás hatásfoka.  
Továbbra is nyitott kérdés a szövegelemző szoftverek alkalmazására való felkészítés az 
oktatás keretén belül. Sajnos a jól használható Bibleworks szoftverhez jelenleg csak 5 
licencünk van, a további bővítés 70-100 ezer Ft/licence volna, de esetleg öt fős csoportokban 
meg lehetne kezdeni az oktatását. 
 
Egyháztörténeti tanszék 

 
Mivel az elmúlt szemeszterekben az Egyetemes egyháztörténet oktatását 

megnehezítette az, hogy a dogmatikai, bibliaismereti és történelmi alapismeretek hiányoznak, 
szükséges lesz e tanegység oktatásának későbbre halasztása. Ezt támogatja az is, hogy így az 
egyetemes egyháztörténet szigorlat hátrébb kerül, és nem ütközik a nyelvi szigorlatokkal. 
Talán könnyebbé válna a hallgatóknak a félévenkénti egy szigorlat letételével a tanmenet 
teljesítése. Ennek megfelelően a tanszék által meghirdetett tárgyak meghirdetési féléveit 
módosítani kell. 
 
Dogmatika, etika tanszék 
 
 A rendszeres teológia tárgykörének szakkifejezései tekintetében a korábbi félévekben 
hiányosság jelentkezett. Ezért a hallgatóknak a vizsgát megelőzően a szakkifejezésekből 
dolgozatot kell írniuk, amelyet minimálisan 80%-os eredménnyel kell letenniük. Ezzel a 



„beugróval” elérhetjük a szakkifejezések helyes használatát és a szakirodalom pontos 
megértését. 
 
Gyakorlati teológia tanszék 
 

Az év során az előadások alatt különösen a gyakorlati tanegységek tekintetében 
sokszor hasznos, rendszeres dialógus alakult ki a Hallgatók – Előadó tanárok között, s ezt a 
dialógust, valamint a hallgatók aktivitását szükséges fenntartani. Bár a nem végzős hallgatók 
esetében a tanulmányi eredmények komolyabb aggodalomra nem adnak okot, az általános 
tendencia, hogy a nyelvvizsga hiánya miatt egyes hallgatók tanulmányai halasztásra 
szorulnak, még mindig megvan. Ezen kell a jövőben változtatni a nyelvvizsga letételét 
megkönnyítő intézkedések átgondolásával.  
Katechéta-lelkipásztori munkatárs szak 
 

Az elmúlt két év során tapasztalható létszámnövekedést szükséges fenntartani, vagy 
legalábbis a létszám szintjét megőrizni. A hallgatók tanulmányai aggodalomra nem adnak 
okot. Szükséges azonban még hatékonyabban megszervezni a tömbösített konzultációkat, 
hogy ne legyenek ütközések, és hogy a családdal, munkahellyel rendelkező hallgatók is 
rendszeres tudják azokat látogatni.  
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