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Az éves fejlesztési és működési terv célkitűzései: 

– További két képzési forma kidolgozása és elindítása 

– Pedagógus-továbbképzés megszervezése (ezt előrehozottan a 2016/2017. tanévben 

elkezdtük egy szakirányú továbbképzési szakkal és a katechéta intézetünk 

továbbképzési programjainak elindításával). 

– Mentorprogram feltöltése 

– Hatodéves mentorprogram 

– Tananyagfejlesztés 

A lelkipásztorok módszeres és szakszerűbb továbbképzését segítendő kidolgozásra került egy 

szaklelkészi rendszer, amelyről a Doktorok Kollégiuma 2018-as ülésén emeritus professzorunk 

számolt be. Ennek részeként két szakirányú továbbképzési szak programját készítettük elő. Az 

első egy szaklelkigondozói szakirányú továbbképzési szak. Ennek az engedélyezése 

megtörtént, tehát a következő tanévtől meghirdethető. A másik kidolgozott szakirányú 

továbbképzési szakunk az igehirdető szaklelkészi szak, amelyet stratégiai megfontolások miatt 

hosszadalmas egyeztetéssel lehet az MRE zsinatával elfogadtatni, amelynek tárgyalásai már 

folyamatban vannak, de még engedélyünk nincsen, ezért a jövő évben bizonytalan a 

meghirdetése. 

A pedagógus-továbbképzés a Katechetikai Intézet programjaival folytatódik. A 

szakirányú továbbképzési szakunk elindult, ha nem is nagy létszámmal. Sajnos a katechéta 

szakra nagyon kevesen jelentkeznek, ennek az oka az, hogy az iskolai hitoktatás végzéséből 

származó jövedelem, még ha nagyon sok órát tartana is valaki, nem ad ki egy átlagos bért. Ezért 

a katechéták nagy része csak másodállásban tudja végezni ezt a szolgálatot. 

A hatodévesek mentorálása folytatódik, a környékbeli és más lelkipásztorok 

bevonásával. Külön mentorálást végeznek a tanárok azokból a tárgyakból, melyekből 

szakzáróvizsgát kell tenni. A hatodévesek teljes létszámban vesznek részt ezeken, az alsóbb 

évesek mentorprogramjain is lényegesen magasabb a létszám az előirányzott 10%-nál. 

Elkészült az új mintatanterv, amely a gyakorlati tárgyak tananyagának fejlesztését tűzte 

ki céljául, ezt a Szenátus elfogadta és 2018 őszi szemeszterében bevezeti. 

A rendszeres teológia oktatását ellátó Dr. Szabó István püspök helyére, aki mint az MRE 

zsinatának elnöke az oktatói feladatokat ellátni már nem tudta, Dr. Balikó Zoltánt hívtuk meg. 

 



A reformáció 500. évfordulója kapcsán konferenciákat szerveztünk, pályázatot írtunk 

ki. A Comenius bizottság Kampenben tartott konferenciáján egy hallgatónk és egy oktatónk 

tartott előadást. Folytattuk az Acta Theologica Papensia sorozat kiadását, 2018-ban a 17. és 18. 

kötet jelent meg. Ezenkívül egy oktatónk disszertációja Nagy-Britanniában jelent meg, egy 

másik oktatónk habilitációs értekezése pedig a Kálvin Kiadónál. 

Folytatódott a keleti szárnyon az ablakok cseréje, megterveztettük a fűtés 

korszerűsítését, valamint a tetőre helyezhető napelemeket. A fűtés korszerűsités kivitelezésére 

már megbízást adtunk, a napelemek elhelyezése problémát jelent, mert az épület műemlék. 

Ezért valószínű, hogy csak korlátozással kapunk rá engedélyt. Kialakítottunk egy mozgássérült 

fogadásra alkalmas kollégiumi szobát, amelyben akadálymentesített közlekedést és 

mozgássérültek számára használható fürdőszobát, mellékhelyiséget alakíttattunk ki. 

Azokból a hagyatékból származó könyvekből, melyeket külföldi professzorok családjai 

adományoztak intézményünknek, a Mándi Márton terem kézi-könyvtárrá alakítását kezdtük 

meg. Ezzel együtt a tanszéki könyvek katalogizálását a KOHA katalógusrendszerrel 

elindítottuk. Bővítettük az internetes hálózatunkat, új számitógépeket vásároltunk a régiek 

helyett. Sajnos a felvett hallgatóink száma kevesebb a vártnál, ezért a tervezett 

létszámnövekedésre nem látszik esély. 
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