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Köszöntő 

Tisztelt Hallgatók! 

 

Szeretettel köszöntöm Önöket a 2011/2012-es őszi félév tantárgyfelvétele kapcsán! 

Bízom benne, hogy a Protestáns Felsőoktatási Szakkollégiumban mindenki megtalálja a 

számára érdekes tantárgyakat és örömét leli majd a sokféle témát körüljáró előadásokban, 

kurzusokban. 

Ebben a rövid kiadványban a kurzusokról, az oktatókról illetve a tanulmányi félévvel 

kapcsolatos információkról olvashat. Megpróbálok teljes képet adni a felvehető tárgyakról, 

így könnyítve meg a tantárgyválasztást. 

Egy rövid gondolatot szeretnék megosztani az évkezdés kapcsán a Bibliaolvasó kalauz 

szeptember eleji soraival. 

„Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól 

 (Jn 17,15). 

Megváltó Urunk főpapi imádságában ez fontos kérés. Egyfelől arra utal, hogy nekünk, 

követőinek a földön kísértések és nehéz küzdelmek között kell megfutnunk az előttünk levő 

pályát. Ugyanakkor az Atya oltalmának biztonságát kéri számunkra. 

Tegyük ezt mi is bizalommal! 

 

Budapest, 2011. szeptember 12. 

  
 

Csapó Tamás 
Tanulmányi igazgató 

06/30-825-87-53 
csapo.tamas@mpta.hu 



 

3 
 

Tartalomjegyzék 

Köszöntő __________________________________________________________________ 2 

Tartalomjegyzék ________________________________________________________________ 3 

A 2011/2012-es tanév rendje __________________________________________________ 4 

Tanulmányi rend ____________________________________________________________ 5 

Lelki alkalmak ______________________________________________________________ 6 

Közéleti estek ______________________________________________________________ 7 

Kalandozások a Kárpát – medence elcsatolt területein: történelmi, irodalomtörténeti és családtörténeti emlékek 

Egyházi órák 1. _____________________________________________________________ 8 

Tisza István és a református politika 

Egyházi órák 2. _____________________________________________________________ 9 

A drámai költemény műfajtörténetének vallástörténeti háttere Dantétól Madáchig 

Egyházi órák 2. ____________________________________________________________ 10 

A drámai költemény műfajtörténetének vallástörténeti háttere Dantétól Madáchig - tematika 

Egyházi órák 3. ____________________________________________________________ 11 

The Universe Next Door -- Colliding Worldviews 

Műhelyek - műszaki ________________________________________________________ 12 

Automatizált kisautó építése I.  

Műhelyek - művészeti _______________________________________________________ 13 

Énekes és hangszeres zene a Bibliában 

Műhelyek - természettudományi ______________________________________________ 14 

Magyarország rejtett természeti szépségei 

Műhelyek – jogi ___________________________________________________________ 15 

Szerződést– tan, közérthetően, tudományos alapokkal 

Diákszemináriumok 1. ______________________________________________________ 16 

Irodalmi szeminárium 

Diákszemináriumok 2. ______________________________________________________ 17 

A napló 

Diákszemináriumok 3. ______________________________________________________ 18 

A webújságírás alapjai 

Diákszemináriumok 4. ______________________________________________________ 19 

Szlovák nyelv és kultúra 

Nyelvórák – angol __________________________________________________________ 20 

Nyelvórák – orosz __________________________________________________________ 21 

Nyelvórák – német _________________________________________________________ 22 

 



 

4 
 

A 2011/2012-es tanév rendje 

I. (ŐSZI) FÉLÉV  

Beköltözési (regisztrációs) időszak: 
2011. szeptember 1-től munkanapokon 9:00-tól 15:00-ig 
 
Tantárgyfelvétel: 
2011. szeptember 12-től 2011. szeptember 16-ig 
 
Tanévnyitó: 
2011. szeptember 14. (szerda) 19:00 
 
Kollégiumi ismerkedési est: 
2011. szeptember 15. (csütörtök) 19:00 
 
Kárpát-medencei Protestáns Szakkollégiumok IV. Konferenciája 
2011. szeptember 24–25. (szombat – vasárnap) 
 
Kollégiumi hétvége: 
2011. szeptember 30–tól 2011. október 2-ig (péntek – vasárnap) 
 
Szorgalmi időszak 
 
Első nap: 
2011. szeptember 19. (hétfő) 
 
Őszi szünet: 
2011. november 2-től (szerda) – 2011. november 5-ig (szombat) 
 
Evangélizációs hét (a héten nincs tanítás): 
2011. november 8-tól (szerda) – 2011. november 10-ig (csütörtök) 
 
Utolsó tanítási hét: 
2011. december 5-től 
 
Adventi készülődés: 
2011. december 12-től 
 
 



 

5 
 

Tanulmányi rend 

A szemeszterek során minden szakkollégistának 7 tanulmányi kreditet kell teljesítenie. 

A kreditek nem megfelelő teljesítése a szakkollégiumból való kizárást vonja maga után. 

Kötelezően felveendő kurzusok: 

- Közéleti est 

- 1 egyházi óra 

- 1 műhely 

A szemeszterek során a kurzusok kreditértéke a következő: 

KÖZÉLETI EST 2 kredit 

EGYHÁZI ÓRA 2 kredit 

MŰHELY 2 kredit 

DIÁKSZEMINÁRIUM 1 kredit 

NYELVÓRA 1 kredit* 

*csak annak jár érte kredit, aki az adott nyelvből nem rendelkezik nyelvvizsgával 

 

Plusz tanulmányi kredit szerzése: 

Házikonferencián való előadás tartásáért 2 kredit 

Kárpát-medencei Konferencián való előadás tartásáért 2 kredit 

Diákszeminárium tartásáért 2 kredit 

OTDK-n való helyezésért (1-3.) 2 kredit 

A műhelyeknél* 1 kredit 

*ha az oktató vizsgához, vagy egyéb feladat teljesítéséhez köti a teljesítést 

 

A kurzusokon teljesítésének alapfeltétele az órák 70%-án való jelenlét. 

A kurzus teljesítésének további feltételeiről a tanárok az első órákon tájékoztatják a 

szakkollégistákat. 

A kurzusok a tanárok által az első oktatási hét előtt előre leegyeztetett időpontban folynak. 

A szakkollégisták az órákra pontosan érkeznek és az óráknak megfelelő, illő öltözékben 

vesznek részt. 

Az előírt 7 kreditből legfeljebb 2 kredit engedhető el, a kuratórium elnökének benyújtott 

kérvény kedvező elbírálása esetén. 

Az adott félévben letett sikeres bármilyen felsőfokú nyelvvizsga esetén 1 kredit jár. 

Egyéb szakkollégiumi oktatási/egyházi/kulturális rendezvényen való részvételért 

hiányzáspótlás, kredit adható, a tanulmányi igazgatóhoz benyújtott kérvény és döntés 

alapján. 

A félév során az ún. közösségi kreditekből (fabatkák – közösségi programokon való 

részvételért, stb.) is 7-et kell szerezni, ennek nyilvántartása a Diákpresbitérium feladata. 
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Lelki alkalmak        KREDIT: 0 

 

Csegei István esperes gondolatai: 

Minden ember lelki szüksége a Jézus Krisztussal való találkozás, amiből az igazi öröm 

fakad. Isten egyszülött Fiában juttatja érvényre az emberért való szeretetét. Istennek ez a 

szeretet - kiáradása pedig azt sugallja, hogy a gondokba sokszor megfáradó ember ne legyen 

elkeseredve, ne haragvással teljen meg a szíve, hanem megbocsátással és a jövőbe vetett 

reménység indulatával. 

Isten szeretete gyógyító erő, amely a keresztyén ember életén keresztül is átsugárzik 

és hat a környezetére – ha naponta Krisztusra tekint, s kéri az erőt az ég és föld Urától a Pál 

apostoltól tanultak szerint: „adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy 

hatalmasan megerősödjetek az Ő Lelke által a belső emberben, hogy lakozzék a Krisztus a hit 

által a ti szívetekben” (Efézus 3,16-17). 

Az esperes úr által említett találkozásra az idén is lehetősége van mindenkinek a 

Szakkollégiumon belül szervezett alkalmakon is. Ezek a következők: 

 

• Ifi – alkalom: a hallgatók önszerveződő lelki alkalma 

• Imaközösség: spirituális tartja 

• Áhítat: spirituális tartja 

 

 

Időpont:            

A szorgalmi időszak kezdetekor lesz meghatározva, vasárnap, hétfő és csütörtök este 

a tervezett időpont. 
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Közéleti estek       KREDIT: 2 

Kalandozások a Kárpát – medence elcsatolt területein: történelmi, 

irodalomtörténeti és családtörténeti emlékek 

 

Előadó: Dr. Szentgyörgyvölgyi Péter 

1942. január 28-án született Debrecenben. Nős, felesége nyelvtanár. Két 
gyermekük született. 1961-ben a Debreceni Református Kollégium 
Gimnáziumában érettségizett. 1964-ben végzett a Felsőfokú Kereskedelmi és 
Vendéglátó-ipari Szakiskolában. 1971-ben az ELTE-n jogi diplomát szerzett. 1971-
től jogtanácsos a Dél-budai Vendéglátó-ipari Vállalatnál, illetve a Danubius 
Szálloda Vállalatánál. 1983-tól az Igazságügyi Minisztérium Jogi Szakvizsga 

Bizottságának tagja. 1990-1994-ben címzetes államtitkár, fővárosi köztársasági megbízott. 1994-től 
2000-ig a Károlyi Gáspár Református Egyetem oktatója, 1995-ben a jogi kar megbízott dékánjává 
nevezték ki, mely tisztséget 2000-ig töltötte be. 1990-1998-ig az Ökumenikus Szeretetszolgálat 
kuratóriumi elnöke. A Református Felsőoktatásért Alapítvány kuratóriumi tagja. 

Kurzus információk:           

Babits Mihály: Talán a vízözön... (1940) 

Megengednéd-e, hogy gyermekeink 

gyermekei, gonosz új iskolák 

neveltjei már nevét is elfelejtsék 

annak ami előttünk szent ma még 

s amiért annyit küzdtenek apáink? 

A fenti kérdést járja körül az előadó, egy egyéves előadássorozattal, félévente 8 előadással. Dr. 

Szentgyörgyvölgyi Péter a múltba tekintő előadásokkal készül (4 előadás), a mai aktualitásokat az 

adott részt jól ismerők tartják (4 előadás). 

Dr. Szentgyörgyvölgyi Péter A mai helyzet előadói 
I.: Felvidék Dr. Szabó Tibor (áttekintés) 
II. Felvidék Duray Miklós 
III.: Kárpátalja Tóth István 
IV.: Erdély - Partium Zalatnay István 

 

Időpont:            

2011.09.21-től 2011.11.23-ig minden szerda este 19:00-től 20:30-ig. 

Helyszín: Nagyelőadó („B” épület) 
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Egyházi órák 1.       KREDIT: 2 

Tisza István és a református politika 

 

Előadó: Dr. Tőkéczki László 

Történész, tanszékvezető egyetemi docens 

1951-ben született Szikszón (Abaúj megye). Felsődobszán és Miskolcon végezte az 
általános és középiskolát. Debrecenben és Budapesten a bölcsészkaron történelem-
német szakos tanárként végzett (1975-ben). 1981 óta az ELTE Bölcsészkarán 
dolgozik. Eszmetörténet, sajtó- és neveléstörténet, valamint protestáns 

egyháztörténet a kutatási területe (1890-1940). A Valóság című folyóirat főszerkesztője (1994 óta), s 
a Hitel folyóirat rovatvezetője (1990 óta). A budahegyvidéki gyülekezet presbitere.  

Az 1998-ban alapított Református Tehetséggondozó Alapítvány elnöke és alapító tagja a Magyar 
Protestáns Tanulmányi Alapítványnak. 2002-ben a Dunamelléki Református Egyházkerület világi 
főjegyzőjének választották. A TIT alelnöke. Évek óta évente kb. 100 előadást tart itthon és a 
kisebbségi magyarság körében, tudományos, egyházi, politikai és közművelődési felkérésekre. 

Kurzus információk:           

Tisza István (1861–1918): politikus, miniszterelnök. 1886-tól a Szabadelvű Párt színeiben képviselő. 
1903 és 1905 között miniszterelnök és belügyminiszter. Letörte az ellenzék obstrukciós kísérleteit, 
majd keresztülvitte a házszabályt módosító elképzeléseit, de ez a pártján belüli ellentétek 
kiéleződéséhez, végső soron bukásához vezetett. 1906-ban feloszlatta pártját, és visszavonult a 
politizálástól. 1910-ben létrehozta a Nemzeti Munkapártot, mely megnyerte a választásokat. 1912 és 
1913 között a Ház elnöke. Több olyan törvényjavaslatot sikerült megszavaztatnia, mely a hadügyi és 
védelmi kérdéseket szabályozta. 1913-tól újra miniszterelnök. Ellenezte a háborút, de annak kitörése 
után minden erőforrást mozgósított. Elvetette IV. Károly reformjavaslatait, és ez az ellentét, valamint 
a belső elégedetlenség vezetett 1917-es lemondásához. Az őszirózsás forradalom idején 
egyenruhába öltözött ismeretlen egyének meggyilkolták. 

A mártír miniszterelnök domborművét 2010-ben avatták fel a Debreceni Református Kollégiumban. 
Tisza István „kiküzdött” hitéről beszélt az alkotás előtt Bölcskei Gusztáv református püspök. Az 
ünnepségen résztvevő Tőkéczki László történész Tisza István és a református egyház kapcsolatáról 
beszélt a díszteremben. Tőkéczki László szerint a mártír miniszterelnök emléke még mindig megosztja 
a magyar politikai közéletet. 

„– Jövőre, Tisza István születétének 150. évfordulóján Budapesten is lesz szobor. A politika furcsa dolgokat tud 

produkálni, a baloldali politika azzal vádolja mindig a másik oldalt, hogy elmúlt dolgokat rángat elő a hajánál 

fogva, de amikor ők rángatnak elő a hajánál fogva bizonyos dolgokat, akkor érdekes módon erről nem 

beszélnek. Tisza István máig céltábla azért, mert a mai szocialista-szabaddemokrata irányzat elődeinek ő volt a 

legnagyobb ellenfele, aki ellen nem tudtak lényegi kifogásokat felhozni. Hiszen Tisza István egy konzervatív-

liberális politikus volt, akit nem lehet azzal vádolni, hogy nem akarta volna a változásokat. Csak ő mindig a 

történelmi Magyarországban gondolkodott és semmit nem kockáztatott, hogy ha ez egyáltalán terítékre került” 

— magyarázta Tőkéczki László, az ELTE egyetemi docense. 

Időpont:            

2011.09.27-től minden kedd este 17:30-tól 18:30-ig.
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Egyházi órák 2.       KREDIT: 2 

A drámai költemény műfajtörténetének vallástörténeti háttere Dantétól Madáchig 

 

Előadó: Dr. Balogh Csaba (PhD) - egyetemi adjunktus 

Budapesten születtem 1967-ben. 1992-ben magyar szakos oklevelet szereztem az ELTE Tanár-képző 
Főiskolán, majd a Janus Pannonius Tudományegyetemen kaptam meg bölcsésztanári diplomámat 
1995-ben, és ebben az évben a Pázmány Péter Hittudományi Akadémia levelező tagozatát is 
abszolváltam. 

1992-től 1997-ig középiskolai tanárként dolgoztam, majd 2004-ig óraadó voltam az ELTE TFK 
Irodalomtudományi Tanszékén. Ezzel párhuzamosan kezdtem meg PhD-tanulmányaimat az ELTE BTK 
Irodalomtudományi Doktori Iskolájának ösztöndíjasakén (magyar irodalomtörténeti programban, 
romantika szakterületén), amit Szegedy-Maszák Mihály irányításával abszolváltam. 1999-től 2002-ig 
az MTA Irodalomtudományi Intézetének munkatársaként a Bojtár Endre vezette Közép– és Kelet–
Európai Osztályon dolgoztam. 2002 és 2004 között muzeológus voltam a Petőfi Irodalmi 
Múzeumban. 2005-től az ELTE TOFK Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszékén adjunktusként tanítottam. 
2009-ben lettem a KRE BTK munkatársa, ahol egyetemi adjunktusként oktatok. A Szabad Bölcsészet 
Tanszéken tartott óráimon a drámai költemény – Dantétól Madáchig ívelő – műfajtörténetének 
felekezeti hátterét elemzem.  

Kerényi Ferenc irányításával vált szűkebb kutatási területemmé az abszolutizmus korának dráma- és 
kritikatörténete. „Eszmék közt az űr” – Az ember tragédiája és a korabeli kritika antinómiái címmel 
benyújtott doktori értekezésemet 2010 januárjában védtem meg „summa cum laude” minősítéssel.  

Oroszul közép-, angolul felsőfokon olvasok és írok. 

Eddigi publikációim szaklapokban (Helikon, Irodalomtörténet, Irodalomtörténeti Közlemények) és 
tanulmánykötetekben jelentek meg. Disszertációm átdolgozott és kibővített változatát 2012 első 
félévében jelenteti meg az Argumentum Kiadó. 

Kurzus információk:           

A szeminárium célja a kijelölt szövegek elemzésével annak bizonyítása, hogy a drámai költemények 
Dantétól Madáchig ívelő műfajtörténete olyan szoros összefüggést mutat a teológia, a vallásbölcselet 
és a metafizika adott korra jellemző kérdéseivel és válaszaival, hogy ezek a „világdrámák” fő 
ihletőknek is tekinthetőek. 

 

Időpont:            

Hétfőnként 17:30-18:30-ig. 
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Egyházi órák 2.        KREDIT: 2 

A drámai költemény műfajtörténetének vallástörténeti háttere Dantétól Madáchig 

 

 
A félév órái 

 

A kurzus órái: Téma: 

1. 

 
Műfajelméleti bevezetés: a drámai költemény olyan „műnemközi 

metaszöveg”, amely az alkotás, az írás értelmességére is rákérdez    

2. 

 

Dante: Isteni színjáték – A szerkezet kérdése: harmonia praestabilita és az 

antik alapokon nyugvó skolasztikus világkép antinómiája; A mű etikai 

rendszerének kérdőjelei    

3. 

 

Dante: Isteni színjáték – Tudás és hit: Vergilius és Szt. Bernát. Az Isten felé 

vezető út misztikája. A költői eretnekség vádja: Dante és a joachimizmus   

4. 

 

Milton: Elveszett Paradicsom – Milton a protestáns Dante? Polgári 

forradalom és égi monarchia; empirizmus, racionalizmus, puritanizmus és 

barokk misztika  

5. 

 

Goethe: Faust I. – Mágia, teodicea, deizmus: isten- és boldogságkeresés a 

késő-felvilágosodás vallási szkepszisével  

6.  

 

Byron: Manfréd, Káin – romantikus panteizmus, titánizmus és a szellemi 

lázadás arisztokratizmusa: távolodás a kereszténységtől    

7. 

 

Vörösmarty: Csongor és Tünde – „Semmik voltak, semmik vannak, semmik 
lesznek” - az emberlét „pogány” metafizikai reménytelensége  

8. 

 

Czakó Zsigmond: Leona – nem a Gondviselés, a Káosz az úr: Schopenhauer 

irracionalizmusa; Petőfi: Az apostol – Koromsötét világban Hegel 

Szellemének önmegismerése  

9. 

 

Madách: Az ember tragédiája – „Disharmonia praestabilita” A biblikus 

keretszínek beszédmódjának antinómiája: felekezeteken felüli mítoszkritika 

vagy mítoszparódia?   

10. 

 

Madách: Az ember tragédiája vagy az ördög komédiája? – A történelmi 

színek kétes dialektikája, negatív teodiceája és mechanikus materializmusa; 

Madách és Kierkegaard 
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Egyházi órák 3.       KREDIT: 2 

The Universe Next Door -- Colliding Worldviews 

 

Előadó: Steve Winget 

Occupation:  Professor of Bible/Theology 

Lived in Hungary since 1994 

3rd year of teaching at the collegium 

 

Kurzus információk:           

Az előadások nyelve angol. 

 

Session 1:  Nov 12 

A. What Is a Worldview? 

B. Christian Theism - Universal Truth 

C. Deism - Clockwork Universe 

Session 2:  Nov 19 

A. Naturalism - A Universe of Atoms & Energy 

B. Nihilism - Zero Point 

Session 3:  Dec 3 

A. Existentialism - The Hopeful Leap 

B. Pantheism - Journey to the East 

Session 4:  Dec 10 

A. New Age Thought - The East Comes West 

B. Postmodernity - World Without True Truth 

 

Időpont:            

A félév során négy tömbösített előadás szombatonként 9:00-től 12:00-ig. 
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Műhelyek - műszaki     KREDIT: 2 

Automatizált kisautó építése I. 
Oktató: Lukács Loránd (Mentor: Dr. Prohászka Zoltán – a BME Villamosmérnöki és Informatikai kar 

Irányítástechnikai és Informatikai tanszék oktatója) 

2010-től: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamos kar, 
Irányítástechnika és Informatika Tanszék, PhD képzés - A kutatás témája: Embernélküli 
földi, vízi és légi járművek formációban haladás. 
2005-2009 Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Mechatronika szak - Az 
államvizsga dolgozat témája: Vitorlázó repülőgép modell siklószámának szabályozása. 
2000-2005 Petru Maior egyetem, Automatizálás és Ipari Informatika szak - Az 
államvizsga dolgozat témája: Vérnyomás szimulátor digitális vérnyomásmérők 

dinamikus teszteléséhez. 1996-2000 Elektromaros Ipari Líceum, Rádió és TV Elektronika szak. 
Műszaki ismeretek és tapasztalatok: MATLAB felsőfokú ismerete; Autodesk Autocad és Autodesk Inventor 
felsőfokú ismerete, Eagle Layout Editor nyomtatott áramkör tervező program felsőfokú ismerete, Microchip 
MPLAB IDE felsőfokú ismerete; Microchip PIC típusú mikrovezérlők használata; C++ programozási nyelv 
ismerete; Mathcad középfokú ismerete; Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, Open Office kezelése; 
Adobe Photoshop alapfokú kezelése. 

 

Kurzus információk:           

Az őszi félév anyaga felkészíti a diákokat a tavaszi félévre, amikor egy automatizált berendezés 
megépítésének szeretnénk nekifogni. Éppen ezért az első félévben az ehhez szükséges alapvető 
tudnivalókat fogják elsajátítani a jelentkezők. 

• Elektronikai alapismeretek, nyomtatott áramkör tervezése EAGLE program segítségével 
Miután átvettük a nyomtatott áramkörök tervezésének az elméleti alapjait, egy multifunkcionális 
próbapanelt fogunk tervezni, amin majd mikrovezérlőket lehet programozni és ezek fontosabb 
képességeit lehet megtanulni/bemutatni. Elvárás lesz, hogy mindenki külön dolgozzon, az áramkör 
megtervezése után a két legjobbat elkészítjük. 

• Programozási alapismeretek C ben. Erre különösen nem szeretnék kitérni, csak 
ismétlésképpen, ami szükséges.  

• A Microchip cég 18FXXX mikrovezérlő családjának megismerése és programozása. 
Egy 18F458 –as mikrovezérlő fontosabb funkcióit fogjuk megismerni, mi mire jó, hogyan kell 
programozni és használni. A két megépített próbapanelen fogjuk ezeket elvégezni. 
 
Amiket átveszünk: 

• ki és bemenetek programozása(LED ek villogtatása, kapcsolók, érzékelők beolvasása) 

• szöveg LCD kijelzőn való kiíratása 

• SPI, USART kommunikáció 

• Analóg-digitális konverter használata – hőmérséklet érzékelő használata 

• szervomotor és DC motor vezérlése PWM  segítségével 

• egyszerű szabályozó elkészítése egy DC motorra 

Egy műhelyóra menete: 

Kivetítőn bemutatom a fontosabb pontokat, miközben én is párhuzamosan végzem a feladatot a 
többiekkel együtt, úgy, hogy az önálló munkát ez ne gátolja meg. A gyakorlati jellegű részeket pedig 
együtt végezzük. 

Időpont:            

Csütörtökönként 20:00-tól 21:30-ig.
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Műhelyek - művészeti     KREDIT: 2 

Énekes és hangszeres zene a Bibliában 

 

 Oktató: Oláh Gábor 

Oláh Gábor néhány éves mérnöki munka után végül a zenei pályát választotta. A 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen kitüntetéses karnagyi és tanári diplomát 
szerzett. Hivatásos énekesként 1980 óta tagja a Magyar Rádió Énekkarának, ahol 
az énekesi feladatok mellett korrepetitorként is dolgozott. 

Néhány éve kinevezett helyettes karnagy. Az énekkar tagjaként is és önálló 
karnagyként is számos hazai és nemzetközi elismerésben részesült, mint például a 

Bartók-Pásztory díjban, vagy az 1991-es III. Budapesti Nemzetközi Kórusverseny karnagyi 
kitüntetésében. 2001 augusztusa óta a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem óraadó tanára. 

 

Kurzus információk:           

• Énekes és hangszeres zene a Bibliában 

• Zenei alapismeretek átismétlése 

• Az egyházzene története – különös kitekintéssel Kálvin és Luther kapcsolatára a zenével 

• Szakkollégiumi kórus 

 

A foglalkozások komplex módon lennének megtartva, valamennyi megadott terület érintésével. 

A foglalkozások száma félévenként 10. 

A megalakuló (újraalakuló) kis énekkarral lehetőségeink szerint többször is énekelnénk a 

Szakkollégium saját rendezvényein, amennyiben lehetséges a kollégium falain kívül is szeretnénk 

megjelenni. (Ennek feltétele elsősorban az énekkar felkészültsége.) 

A szakkollégium hangszert tanuló hallgatóival kiegészülve lehetőséget látok a közös kamarazenélésre 

is. 

Időpont:            

Keddenként 20:00 - 21:30 között. 
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Műhelyek - természettudományi  KREDIT: 2 

Magyarország rejtett természeti szépségei 

 

Oktató: Pintér Zoltán 

Pintér Zoltán István, az ELTE TTK Földtudományi Intézet oktatója, a Gödöllői 
Református Líceum tanára, biológia-földrajz tanári és térképész diplomával 
rendelkezik. 

Diákjai évek óta különböző tanulmányi versenyeken jeleskednek, legyen az az 
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny vagy éppen a Református 
Középiskolák Országos Természettudományi Konferenciája. 

Kurzus információk:           

A szeminárium célja hazánk kevésbé vagy alig ismert természeti (és kulturális) értékeinek 

megismertetése kistájanként. A kollégium főképpen terepi tapasztalatokra, ismertetésekre 

támaszkodik, melyeket a hallgatók előképzettsége és igényei alapján összefoglaló elméleti 

tájékoztatás előzi meg. Az első félévben az Északi-középhegység nagytáj különböző területeinek 

részletes bejárása és megismerése a kitűzött cél, melyet a félév folyamán három alkalommal terepen 

történő ismeretátadásra alapoznánk. Vallom, hogy egy jelenség vagy képződmény megismerése, 

kialakulásának folyamata sokkal könnyebben érthető a helyszínen, mint bármely körülményes 

előadásbeli magyarázat kapcsán. Így az elmélet és a megismerés gyakorlata összekapcsolódik a 

közvetlenül a látottakkal. Elképzelésem szerint az előzetes tájékoztatást követő terepi utak során 

elhangzottak félév végi írásos bemutatása képezné a félévi kollokvium tárgyát. 

Az egyes terepi utakat megelőzően a hallgatókkal történő előzetes egyeztetés alapján 

kijelölnénk azokat az ismertebb, kulturális és természeti objektumokat is, amelyeket szeretnének 

megtekinteni. Célom, hogy a hallgatók hazánk kis területét mind teljesebb módon megismerjék. 

• szeptember vége: elmélet 

• október közepéig terep: Nógrád megye 

• október vége: elmélet 

• november: Északi – Mátra, Vajdavár hegyvidék, Északi-Bükk 

• november: Putnoki dombság, Cserehát, Eperjes-Tokaji hegység 

 

Időpont:            

Első alkalom szeptember 21., ahol a félév további alkalmai megbeszélésre kerülnek. 

Az őszi félévben két elméleti órára és három terepi bejárásra kerül sor. 
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Műhelyek – jogi       KREDIT:2 

Szerződést– tan, közérthetően, tudományos alapokkal 

 

 Oktató: dr. Németh Gabriella vezető ügyvéd 

A Szegedi József Attila Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán 
szerezte jogi diplomáját „summa cum laude” minősítéssel, 1993-ban. 1996. 
április 1. óta a Budapesti Ügyvédi Kamara bejegyzett tagja, több mint 15 éves 
ügyvédi praxisában jelentős szakmai tapasztalatokat szerzett ingatlanügyekben 
és kereskedelmi- és projektszerződésekben. 

Ügyvédjelölti gyakorlatát 1993-1996-ig egy nagy nemzetközi külkereskedelmi 
ügyvédi irodánál folytatta, ahol már akkor eljárt német nyelven, nemzetközi 

kereskedelmi és gazdasági jogi vonatkozású ügyekben (nemzetközi magánjogi szerződések, 
választottbírósági ügyek, német cégek közötti jogviták stb.). Diplomát szerzett a budapesti ELTE Jogi 
Továbbképző Intézetében is, 1996 júniusa óta jogosult a külkereskedelmi szakjogász minősítés 
használatára. Harmadik diplomáját szintén az ELTE képzésében szerezte, 2005 óta jogosult az Európai 
Uniós Szakjogász cím használatára.  

Jelenleg a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának PhD levelező 
hallgatója. (Kutatási témái: beszerzések, raktározás, közraktározás, állami raktározás.) 

Kurzus információk:           

Az MPTA Szakkollégiumának hallgatói számára olyan polgári jogi, ezenbelül pedig szerződésekkel 
kapcsolatos ismeretek átadása, amelyet nemcsak a jogászhallgatók, de a nem jogász kollégisták, 
egyetemisták is kamatoztatni tudnak majd életükben.  És biztosan megtanulják: no, ennek a 
problémának a megoldását hogyan is kezdjem? 

A kurzus 10 alkalomból álló órasorozat, az egyes témákkal eltöltött idő az első megtartott órán 
véglegesedik, a kurzust felvevő hallgatók igényfelmérésétől is függően. Minden témáról szót ejtünk, 
de az egyes témák súlyozása a hallgatói elvárások szerint változhat. ELMÉLETI alapozással kezdünk 
minden órát, és minden órát GYAKORLATI ISMERETEKKEL fejezünk be. Az órák elméleti tananyagának 
összeállításakor kamatoztatom nemcsak hajdani egyetemem, a JATE (jelenleg Szegedi 
Tudományegyetem) elméleti oktatási anyagait, hanem a Győri Széchenyi Egyetem PhD képzésében 
kapott friss ismereteimet is, az órák gyakorlati részének tervezésekor pedig nagymértékben 
hagyatkozom több mint 15 éves ügyvédi praxisomra, az ott szerzett életszagú, aktív és valós 
tudásomra, tapasztalataimra. 

A kurzus egy rövid kérdőívvel zárom majd, amelyben igyekszem megtudni a hallgatók véleményét 
arról, hogy az elvárásaiknak megfelelő ismereteket kaptak-e tőlem, hasznosnak találták-e a kurzuson 
tőlem hallottakat, és kívánják-e, hogy a későbbiekben más témáról is tartsak számukra oktatást. 

Időpont:            

Keddenként 18:30-tól 20:00-ig. 
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Diákszemináriumok 1.     KREDIT: 1 

Irodalmi szeminárium 

 

Oktató: Simon Viktória 

Simon Viktória vagyok, harmadik éve élek a Szakkollégiumban. BA diplomámat a 

révkomáromi Selye János Egyetemen szereztem magyar- és történelemtanár 

szakon. Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem végzős hallgatója vagyok. 

Magyar- és történelemtanár, valamint Irodalom- és kultúratudomány 

mesterszakon tanulok. Különösen szívesen foglalkozom a magyar irodalom és nyelvtan tanításának 

módszertanával, valamint a 20. század első felének magyar irodalmával. 

Szeretettel várok szaktól függetlenül mindenkit, aki egy kicsit is érdeklődik, vagy valaha érdeklődött a 

magyar irodalom után. Akinek hiányzik a régi magyar órák hangulata, vagy épp ellenkezőleg, akinek 

sosem sikerült igazán megszeretnie a tárgyat. Igyekezni fogok megmutatni, hogy lehet ezt másképp is 

csinálni. Külön örülnék, ha egészen vegyes csoport jönne össze a bölcsészektől egészen a 

mérnökökig. 

Kurzus információk:           

A szeminárium célja, hogy szervezett keretek között foglalkozzunk kicsit szépirodalommal. 

Szeretném, ha a tárgy iránt érdeklődők betekintést nyernének a magyar rövidpróza alakulásába. 

Ennek érdekében hétről hétre elolvasunk néhány, nem túl hosszú művet (ezek beszerzésében, 

fénymásolásában fogok segíteni), amelyeket aztán közösen elemzünk, megvizsgálunk, megvitatunk. 

Az órák első felében beszélek kicsit az adott szerzőről, munkásságáról, alkotói fogásairól. Az óra 

második felében pedig a szöveggel dolgozunk, vagyis közös gyakorlati elemzést képzelek el, ahol 

aktivitást várok a résztvevőktől. A változatosság kedvéért néha közösen is olvasunk, vagy összevetjük 

a művet filmváltozatának egy-egy részletével. 

Vázlatos tematika: 

• A novella műfaji jellege, alakulása a Boccacció-féle hagyománytól a modern változatokig 

• Mikszáth Kálmán elbeszélései 

• Lovik Károly: Árnyéktánc 

• Móricz Zsigmond korai novellisztikája 

• Móricz Zsigmond pesti novellái 

• Csáth Géza novellisztikája 

• Kosztolányi Dezső novellisztikája 

• Kosztolányi Dezső: Esti Kornél 

• Krúdy Gyula: Szindbád 

• Örkény István egypercesei 

Időpont:            

Keddenként, 20:30-tól 21:30-ig. 
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Diákszemináriumok 2.     KREDIT: 1 

A napló 

 

       

Oktatók: Ilyefalvi Emese  Gyimesi Emese  Győri Anna   Sárkány Anna 

A téma, ami az idei közös pontot adná a napló és a naplóírás problematikája lenne. A három 

szakterület, ami felőle közelítenénk: 

• irodalomtudomány (Gyimesi Emese), 

• történettudomány (Győri Anna), 

• néprajz (Ilyefalvi Emese). 

Szó lenne a naplóírás műfajáról, történetéről, kiemelten foglalkoznánk egyes történelmi személyek 

naplójával, szó lenne női naplóírás a 16. századtól, polgári naplóírásról, és végül paraszti naplóírási 

szokásokról a 20. századból. 

Kurzus információk:           

1. A napló mint műfaj az irodalomtudomány szemszögéből. (Gyimesi Emese) Fikció és valóság: 

Kármány József Fanni hagyományai (Sárkány Anna)  

2. A napló mint a történettudomány forrása. Megélt és megírt történelem: Andrássy Katinka, 

Blaha Lujza, Ortutay Gyula naplója. (Győri Anna, Ilyefalvi Emese) 

3. Főúri írásgyakorlat a 19. században: Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Bártfay László és 

Gyulay Lajos naplója. (Gyimesi Emese, Győri Anna) 

4. Női naplóírás: Szendrey Júlia, Kölcsey Antónia és Slachta Etelka. (Gyimesi Emese, Győri Anna) 

5. A ládafiától a blogokig: populáris írásbeliség a 20. században. (Ilyefalvi Emese, Sárkány Anna) 

Időpont:            

Szerdánként 17:30-tól 19:00-ig. 
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Diákszemináriumok 3.     KREDIT: 1 

A webújságírás alapjai 

 

Oktató: Jakus Ágnes 

2005-től egyetemi képzésben az Eszterházy Károly Főiskolán kommunikáció 

(nyomtatott sajtó szakirány) szakon tanul. 

2011 tavaszától a Dunamelléki Református Egyházkerületnél szerkesztő-

újságíróként dolgozik. 

 

Kurzus információk:           

„– Olvastam a riportod! 
– Az interjúra gondolsz?” 
 
Szeretsz fotózni? Naplót írsz? A kedvenc blogjaid olvasásával zárod a napot? – Itt a helyed! 

Kurzusunkon megismerheted az újságírás alapjait, és kipróbálhatod magad az igazi sajtós 

feladatokban! Ha érdekel, melyek a huszadik század legrázósabb interjúi, vagy hogyan lehet mások 

számára érdekessé tenni, amiről nem érdemes hallgatni, ülj le közénk kéthetente egy csésze, forró – 

hát, persze, hogy – kávéval. 

Már készen áll a koli új, önálló portálja, rajtunk a sor, hogy megtöltsük tartalommal! Ha nem szeretsz 

fogalmazni, akkor azért; ha szeretsz olvasni, akkor azért gyere! Kapcsolódj be, kérdezz, írj kreatívan – 

és hejesen! –; vállalkozz! A kurzus végére garantált, hogy a fenti párbeszédből Te leszel az, aki 

visszakérdez! 

 

Időpont:            

Csütörtökönként 18:30-tól 20:00-ig. 
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Diákszemináriumok 4.     KREDIT: 1 

Szlovák nyelv és kultúra 

 

 Oktató: Rágyanszki György 

 

2011 szeptemberében harmadik évét kezdi meg az ELTE BTK szlavisztika-

szlovák szakirányán, 2011 augusztusa óta részt vesz a pozsonyi Comenius 

Egyetem nyári egyetemének módszertani továbbképzésén. 

 

Kurzus információk:           

Kevesen tudják, hogy a szlovák nyelv a szláv nyelvek eszperantójának számít, beszélői hamar 

elsajátítanak más szláv nyelveket illetve könnyen megértetik magukat más szláv nyelvet beszélő 

népekkel. 

A szlovák nyelvnek hatalmas előnye a keleti és a déli szláv nyelvekhez képest, hogy nem jelent gondot 

a helyes szóhangsúlyok memorizálása, mivel a magyarhoz hasonlóan mindig az első szótag a 

hangsúlyos, ráadásul a cirill ábécé elsajátítása sem szükséges. 

A félév során a „Krizom-krazom. Slovencina A1” (Keresztül-kasul. Szlovák nyelv A1) című tankönyvből 

é s a hozzátartozó munkafüzetből dolgoznánk. Az órai munka mellett szeretném, hogyha jutna idő az 

önálló gyakorlásra, ezért minden órára házi feladatot kell készíteni. Az órák elején mindig íratnék egy 

röpdolgozatot, hogy így is felmérhessem az esetleges hiányosságokat, a további gyakorlást igénylő 

témaköröket. 

Időpont:            

Hétfőnként 20:00-tól 21:00-ig. 
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Nyelvórák – angol      KREDIT: 1 

Angol nyelv 

 

  

Oktató: Danku Márton 

Lecturer on International Communication and on British and American Culture 

PAZMANY PETER CATHOLIC UNIVERSITY FACULTY OF LAW AND POLITICAL 

SCIENCES, Budapest 

• Collaborated with fellow colleagues in creating a collection of lectures entitled International 

Communication which serves as the basis for students for exam preparations 

• Implemented the so-called revolving stage interactive seminar model which allows far more 

extensive student participation 

• Initiated extracurricular English tutoring and language exam preparation for a group of 15 

university students 

• Participated in the editing of written exam materials and conducted oral examinations 

Kurzus információk:           

• Sokoldalú, intenzív szókincsépítés (pl: szuggesztopédia, információs transzfer segítségével) 

• “Minden napra egy kifejezés” (kollokációk, frazális igék, idiómák) 

• Az üzleti angol alapvető szókincsének és kifejezéseinek szituatív gyakorlása 

• Bevezetés Nagy-Britannia és az U.S.A történelmi, politikai. földrajzi és kultúrális 

ismeretkörének alapjaiba; ezek célnyelven történő elsajátítása 

• “Grammar Clinic” (a nyelvtan gyakorlása, ismerkedés haladó szerkezetekkel - pl.: inversion) 

• Intenzív hallásértés-gyakorlás, az anyagok játékos-elemző felhasználása illetve mélyebb, 

kurzuson-túli elsajátításuk megszervezése 

• Válogatás az európai filművészet alkotásaiból – angol feliratú, főként vallásos, etikai 

indíttatású film-részletek megtekintése, esetleges fordítása illetve célnyelven történő 

megvitatása (Pasolini, Bergman, Tarkovsky, Bresson) 

 

Időpont:            

Hétfőnként 18:30-tól 20:00-ig. 
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Nyelvórák – orosz      KREDIT: 1 

Orosz nyelv 

 

 Oktató: Sándor Angelika 

2009 óta az ELTE BTK Koreai és elméleti nyelvészet szakán tanul, anyanyelve orosz. 

Nyelvtanítási tapasztalata több mint 5 éves. 

 

 

Kurzus információk:           

• előfeltétel: a tavalyi orosz 1. és 2. sikeres elvégzése, vagy az 1. órán írandó ismétlő zh 60% 

feletti megírása 

• heti 1 óra 

• tananyag: a Kлюч 1. könyv 8. fejezetéig. 

• számonkérés: minden órán zh (szavak, nyelvtan, diktálás, stb.), és egy záró zh a félév 

anyagából a 10. óra után egy plusz órán.  

• értékelés: a zh-k, a minden órára beadandó házik, a szorgalmik és a záró zh százalékátlaga 

alapján kaphat kreditet az, aki 50% felett teljesített.  

Időpont:            

Első alkalom 2011.09.22-én, csütörtökön 18:30-tól 19:30-ig, ekkor időpontegyeztetés a 

kurzus hallgatóival. 
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Nyelvórák – német      KREDIT: 1 

Német nyelv 

 Oktató: Hetzer Erika 

• 2009-  Mathias Corvinus Collegium - Német nyelvtanár (német nyelv oktatása) 

• 2009-  Protestáns Felsőoktatási Szakkollégium - Német nyelvtanár (német egyházi 

szaknyelv és német általános nyelv oktatása) 

• 2002-2007 Általános Vállalkozási Főiskola - Német nyelvtanár (német gazdasági 

szaknyelv és német általános nyelv oktatása) 

• 2002-2005 Budapesti Gazdasági Főiskola - Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar: Német 

nyelvtanár (német gazdasági szaknyelv és német általános  nyelv oktatása) 

• 2001- 2002 Közép-európai Rendőrakadémia - német nyelvtanár: Kezdő es haladó 

csoportok oktatása általános és kriminalisztikai szaknyelvre. 

Kurzus információk:           

Célok:  

• A kommunikatív nyelvoktatás keretében hosszú távú cél a középfokú nyelvvizsga. 

• Beszédkészség fejlesztése kommunikatív szituációkban. 

• Szókincs növelése. 

• Hallásértés gyakorlása. 

• Olvasásértés fejlesztése. 

• Nyelvtani struktúrák: megértése, elsajátítása ás használata az írott és a beszélt nyelvben. 

• Íráskészség fejlesztése (levelek, beszámolók) 

• A nyelvi szintnek megfelelően ismerkedés egyházi szövegekkel, és az egyházi német 
szókinccsel. 

 

Tankönyv: 

• Themen aktuell (Kursbuch, Arbeitsbuch), A2 szint 
 

Értékelés: Az értékelés a következő szempontok alapján történik: 

• A félév folyamán két dolgozatott írunk az addig elsajátított anyagból. 

• Órai munka és aktivitás. 

• Leadott házi feladatok. 

• Szódolgozatok 

• Kommunikatív szituációk szóbeli számonkérése. 
 

Időpont:            

Hétfőnként 18.30 – 21.30. 


